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 APRESENTAÇÃO 

 

Após décadas de avanços e retrocessos na educação brasileira, destaca-se o 

momento atual, marcado por governantes da esfera federal e distrital concedendo uma 

importância diferenciada à educação da capital brasileira, que passou a ser vista como 

prioritária para o desenvolvimento da nação. 

No Distrito Federal, vivenciam-se diferentes tempos escolares especialmente ao que 

trata a jornada de atendimento direto e diário aos estudantes: de três horas na década de 80, 

para as atuais cinco horas diárias. 

Não obstante, o PDE-ESCOLA (MEC-Brasilia-2006), expõe que “... apesar dos 

esforços empreendidos nos últimos anos, ainda não se conseguiu estruturar um sistema 

educacional eficiente, eficaz, de qualidade”. Pelo referido texto, depreende-se que o Sistema 

Educacional é ineficiente porque o custo de obtenção da educação é elevado; é ineficaz 

porque os resultados de aprendizagem obtidos são insatisfatórios; e é de baixa qualidade 

porque os beneficiários do sistema não são satisfeitos em suas necessidades e expectativas. 

Ademais, O Decreto nº 6094, de 24 de abril de 2007 — que dispõe sobre a 

implantação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em 

regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das 

famílias e da comunidade, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da 

educação básica-propõe diretrizes e estabelece metas para o IDEB das escolas das redes 

públicas de ensino. Entre essas diretrizes, o Artigo 3º do referido decreto estabelece:  

¨A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, 
calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento 
escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e 
do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação 
Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. 
(Prova Brasil). 

“Parágrafo único: O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do cumprimento de 

metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. ” 

É neste contexto que o Governo do Distrito Federal, elaborou a Lei N° 4036, de 25 de 

outubro de 2007, publicada no DODF N° 207, de 26/10/2007 que dispõe acerca da Gestão 

Compartilhada nas instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

A Lei alterou o processo de indicação das equipes gestoras das escolas públicas, que agora 
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passam a ser escolhidas através de eleição, após processo de seleção, com o objetivo tácito 

de envolver escola e comunidade com vistas à qualidade da educação oferecida. 

Em sequência histórica, ponto relevante é a inauguração, em 2016, da utilização do 

Sistema de Ciclos no CED 02 – RF I. O referido sistema foi concebido como alternativa ao 

tradicional sistema de séries, tão conhecido por nossa comunidade escolar. Destaca-se que 

a avaliação é feita ao longo do ciclo – e não ao fim do ano letivo, tendo por base o regime de 

progressão continuada, uma perspectiva pedagógica em que a vida escolar e o currículo são 

assumidos e trabalhados em dimensões de tempo mais flexíveis.  

Após este breve panorama da situação do CED 02 – RF I arrolam-se os pressupostos 

deste Projeto Político Pedagógico: 

 Todos têm o direito de aprender; 

 Todos podem aprender; 

 Todos crescem quando alguém aprende; 

 A liberdade de ensinar não deve ferir o direito de aprender 

      O PPP é socializado e construído no CED 02 – RF I, sendo constituído por meio de 

conversas no formato de coletivo nas reuniões semanais em momentos múltiplos de troca e 

aprendizado entre direção e equipe escolar. A grande questão posta à equipe escolar do 

CED 02 – RF I é: “Que escola queremos construir? ”.   

A presente proposta de trabalho, à luz das discussões nas coordenações 

pedagógicas, sinaliza a necessidade do coletivo retomar um projeto global, muito embora 

haja vários projetos significativos em andamento desenvolvidos pelos professores do CED 02 

– RF I. Há a necessidade de melhor articulação do trabalho pedagógico, com vistas à busca 

da tão almejada integração das áreas do conhecimento e dos projetos existentes, 

fortalecendo o eixo de ligação, a contextualização, a interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade das áreas de estudo o que conduzirá a todos ao fortalecimento do 

coletivo da escola e à tão almejada escola de qualidade. 

O Projeto Político Pedagógico do CED02 - RFI deve ser entendido como uma 

proposta contínua, que não há de se esgotar no período estimado previsto em calendário 

escolar, tendo a intenção de manter o seu caráter processual, flexível e dinâmico.  O retro 

citado PPP está respaldado legalmente na a Constituição Brasileira, na Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no 

disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e no Currículo de Educação Básica 

das Escolas Publicas do Distrito Federal, assim como se propõe a busca do desenvolvimento 
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de ações que possam cumprir o disposto nas Leis nº 10.639/2003, nº 11645/2008 e nº 

4.751/2012 – Gestão Democrática do Distrito Federal. 

Ao que tange a diretriz pedagógica, a partir de registra-se que o CED 02 – RF I adota 

a organização escolar em ciclos para o trabalho com os alunos do Ensino Fundamental Anos 

Finais, enfatizando que o conhecimento é a chave de toda organização social.  Para o ano 

letivo de 2017, os eixos do trabalho pedagógico serão:  

 Aprender a aprender; 

 Trabalho unificado- coletivo; 

 Criar para humanizar; 

 Respeito à diversidade, direitos humanos; 

 Valores: Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, 

preservar o planeta, redescobrir a solidariedade e a democracia. 

 

 

A proposta pedagógica será desenvolvida e reelaborada anualmente pela equipe 

escolar durante as atividades de Planejamento Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- HISTÓRICIDADE DA ESCOLA 
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 A escola foi entregue a comunidade em 27 de janeiro de 1997 e à época 

atendia Educação Básica, nas modalidades do Ensino Fundamental - 1ª a 8ª séries e EJA -1º 

Segmento que corresponde às séries iniciais do Ensino Fundamental. A primeira Direção foi 

composta pelas professoras Ligia Sandra de M. de Oliveira, Alécio da Silva. A esta equipe 

coube à tarefa de viabilizar a primeira Eleição para Diretores no processo da Gestão 

Democrática, onde a primeira equipe de diretores eleita foi a Professora Silvia Maria 

Taraleskof e para Vice-Diretor o professor Erasmo Jeferson. 

 Em 2000 a escola deixou de atender aos alunos de 1ª a 4ª séries, ficando 

apenas com os educandos de Ensino Fundamental - Séries Finais e Educação de Jovens e 

Adultos do 2º e 3º segmentos.  

 Em 2003, houve a segunda troca da equipe de direção da escola que teve a 

frente de seus trabalhos a nomeação da equipe coordenada pelo Diretor: Prof. Fagner Pinto 

Dias. 

 Em 2004 a escola passou a receber via FNDE o Programa PDE para financiar 

as ações pedagógicas da mesma com o objetivo de melhorar a qualidade do desempenho 

acadêmico dos educandos. O que foi muito bem recebido por toda a comunidade escolar. 

 Em 2005 ocorreu mais uma mudança no corpo diretivo da escola, que teve a 

frente dos trabalhos pedagógicos por um ano letivo o  Prof. Marcelo da Silva Ramos.  

 Em 2006 houve nova mudança do corpo gestor da escola, tendo assumido a 

direção a Professora Claudia Rosa Batista de Morais. 

 No ano letivo de 2007, aconteceu o primeiro processo seletivo para Diretor e 

Vice-Diretor, através da implementação da Lei da Gestão Compartilhada, processo pelo qual 

Diretora e Vice foram submetidos à prova de conhecimentos, prova de títulos e na 

sequência, por ser chapa única, ao referendo do Conselho Escolar. A primeira equipe 

gestora oriunda do processo da Gestão Compartilhada do CEF02RFI, cuja nomeação 

ocorreu em 07/01/2008 foi: Diretora a professora Claudia Rosa Batista de Morais e como 

Vice-Diretora a Orientadora Educacional: Jane Karla Alves Leite.  

 A partir do ano letivo de 2008 o CEF02 - RFI se tornou uma escola inclusiva de 

fato e de direito e para melhor atender os alunos em suas necessidades de atendimento 

educacional especializado, foi criada a primeira Sala de Recursos Multifuncional tendo as 

professoras Fabíola Ribeiro e Tânia Gomes Ferreira frente dos trabalhos pedagógicos á 

época, porém em 2010 a Professora Tânia assumiu a Vice Direção e em sua carência a 

segunda professora da sala de recursos na área de exatas foi a Professora Mirna Amaral. 
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Em 2009 aconteceu mais um processo seletivo da Gestão Compartilhada, 

implementou-se a o Projeto Escola Aberta com ação financiável pelo PDE- FEFS. Neste ano 

também acontece o primeiro repasse de verba do FNDE/PDE- ESCOLA para financiar ações 

pedagógicas para elucidar os baixos índices de aproveitamento pedagógico em alguns 

componentes curriculares dos alunos. 

O ano letivo de 2012 iniciou com a equipe gestora tendo à frente dos trabalhos, a 

Diretora Marcia Cristina Lima Diniz e Vice-Diretora Tânia Gomes Ferreira. A equipe de 

transição tendo em vista a eleição da Gestão Democrática. 

 Em 2013 a Equipe Gestora Diretora: Tânia Gomes Ferreira e Vice-Diretor: Silvio 

Romero de Oliveira Lima foram eleitos com 91% dos votos válidos e nomeados em 

10/09/2013; tendo como marca da gestão a recuperação da credibilidade da Imagem da 

escola, as parcerias firmadas com o Exército para atendimento de 100 alunos do integral, 

parceria que funcionou até o ano de 2015 e a aplicação dos recursos públicos em 

conformidade com a Legislação vigente e de forma a suprir as necessidades da escola.  

Outro Grande avanço foi à parceria firmada com o IFB onde os alunos da EJA terão 

dupla habilitação ao término do ano do 2º Segmento, parceria que funcionou até o ano de 

2015. 

Em 2014, teve nova eleição, onde, a Equipe Gestora Diretor: Silvio Romero de Oliveira 

Lima e Vice-Diretor: Daniel Padilha Santos foram eleitos com 90% dos votos válidos e 

nomeados em 01/01/2014.  

A equipe gestora do CED 02 - RF I em conjunto com todos os segmentos da 

comunidade escolar envida esforços para escrever uma história de sucesso escolar junto aos 

seus educandos. 

Em 2015, pela portaria 61 de 11/05/2015, a escola teve o nome modificado para 

Centro Educacional 2 do Riacho Fundo. 

No ano de 2015 a escola recebeu o 1º segmento da EJA discentes e docentes 

oriundos da EC 02- Riacho Fundo I, onde o noturno foi fechado. Sendo assim, atualmente 

atendemos as quatro últimas séries do Ensino Fundamental no diurno e o 1º, 2º e 3º 

Segmentos EJA- Educação de Jovens e Adultos no noturno.  

 

Atualmente a escola tem a seguinte Equipe Gestora - Diretor: Silvio Romero de 

Oliveira Lima e Vice-Diretor: Bernardo Távora, os quais foram reeleitos em novembro de 

2016 com 98% dos votos válidos 

 Em 2016 a escola optou pela organização escolar em ciclos de aprendizagem. 
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 Em 2017 foi implantado na escola o Pólo de Atendimento para alunos com 

Necessidades Especiais, são 5 (cinco) salas, sendo: 

 1 sala para altas habilidades em Matemática - Professor Webwerson Campo 

Ferreira; 

 1 sala para altas habilidades em Artes –  

 1 Sala de Recursos com duas professoras: Ana ir C. Oliveira e Antônia Célia B. 

Soares,  

 1 Sala de DA com duas professoras: Alyne Dayane P. Sousa e Sônia Maria 

Aguiar Coelho 

 1 Sala de Classe Especial - Professora Edna Pinho de Araújo Lustosa, e,  

 2 professoras itinerantes: Ana Célia de Oliveira Mello e Tatiane Santos da 

Rocha. 

 

Em 2018, por motivos pessoais e profissionais o vice-diretor Bernardo Távora pediu 

exoneração do cargo, sendo substituído pela vice-diretora Eliete Rodrigues Gonçalves. 

 

 2- IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA  

O Centro de Educacional 02 do Riacho Fundo I, carinhosamente chamado de Escola 

Vermelha, está situado à QN 07 Área Especial 12, na cidade do Riacho Fundo I, é vinculada 

à Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante e tem como mantenedora a 

SEEDF - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

Atualmente, o CED02 – RF I atende a aproximadamente 1514 (um mil quinhentos e 

catorze) alunos provenientes do Riacho Fundo I e II, Arniqueira, Areal, ADE e adjacências, 

alunos estes que cursam as quatro últimas séries do Ensino Fundamental (diurno) e EJA- 

Educação de Jovens e Adultos 1º 2º e 3º Segmentos (noturno).  

A escola funciona em três turnos sendo matutino: 5(cinco) turmas de 6º ano, 6 (seis) 

turmas de 7º ano, 3 turmas de 9º ano e uma turma de classe especial. Totalizando 

aproximadamente 477 alunos. 

No vespertino há 7(sete) turmas de 8º ano, 8 (oito) turmas de 9º ano, totalizando 

aproximadamente 477 alunos. 

No noturno: no 1º segmento 4 (quatro) turmas, no 2º segmento 4 (quatro) turmas e no 

3º segmento 6 (seis) turmas, totalizando aproximadamente 560 alunos. 
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 2.1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Endereço: QN 07, AE 12, Riacho Fundo – DF. 

Fone: (61) 39017958 / 39017956 

Modalidade de Ensino: 

Ensino Fundamental - Anos Finais 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

Horário de Funcionamento: 

De segunda à Sexta-Feira: 

Matutino: das 7h15 às 12h15  

Vespertino: das 13h15 às 18h15 

Noturno: das 19h às 23h 

EQUIPE GESTORA 2017: 

DIRETOR: Silvio Romero de Oliveira Lima  

VICE-DIRETOR: Eliete Rodrigues Gonçalves 

CHEFE DE SECRETARIA: Luzinete Assêncio Pereira 

SUPERVISORES PEDAGÓGICOS:  

Diurno: Maria de Jesus Maciel Costa 

Noturno: Marcela Paranaiba Bernardes 

SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS: Rosalina Reis, Robson Nogueira Barroso Pais. 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS: 
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Diurno: Conceição Aparecida Batista, Alexandra Tatari Frasão de Vasconcelos, Clever 

Almeida Côrrea, Marcela P. Bernardes. 

Noturno: Alceu Massatake Hayashi, Rossana Resende Nóbrega,  

ORIENTADORAS EDUCACIONAIS 

 Jane Karla Alves Leite, Suzana Silva. 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Alyne Dayane Pacifico Sousa (Sala de Recurso Deficiente Auditivo), Tatiane Santos 

da Rocha (Itinerante), Ana Célia de Oliveira Melo (Itinerante), Anair Cipriano Oliveira (Sala de 

Recursos Generalista), Antônia Celia Bonfim Soares (Sala de Recursos Generalista), Sonia 

Maria Aguiar Coelho (Sala de Recursos Generalista), Edna Pinho de Araújo Lustosa (Classe 

Especial), Weberson Campos Ferreira (Altas Habilidades – Exatas), Christiane Freitas Melo 

de Souza ( Sala de Recursos Deficiente Auditivo), Simone Hélida Borges de Paula (Altas 

Habilidades – Atividades),  Marli Barbosa dos Santos ( Altas Habilidades – Humanas, 

Linguagens) Alice Buchheister ( Altas Habilidades – Arte). 

  A escola ainda conta com o auxilio de três educadores sociais voluntários. 

 

 

 

 

 

 

 

 3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
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Por intermédio de entrevista dirigida e técnica de observação, além dos elementos 

trazidos nos Planos de Ação apresentados à Direção do CED 02 – RF I pode-se realizar um 

diagnóstico preliminar: 

1. Os discentes estão inseridos em local de vulnerabilidade social; 

2. Problemas de brigas entre os discentes que começam nas redes sociais e 

acabam por ter que serem resolvidos no ambiente escolar; 

3. Docentes necessitam de maior diálogo entre os turnos matutino, vespertino e 

noturno, buscando promover um discurso único, que represente o CED 02 – RF I enquanto 

unidade escolar; 

4. Necessidade de repensar utilização dos espaços existentes e melhorias destes, 

tais como incentivo a utilização da biblioteca como sala de leitura e realização das tarefas 

escolares no contra turno; 

5. Como foi implantado em 2016 dois intervalos, a gestão escolar buscou junto ao 

SOE e a comunidade escolar alternativas para os alunos nestes momentos, tais como rádio 

escolar que será operacionalizada em 2018 pelo pai de uma aluna;  

6. Diminuir alto índice de evasão e retenção escolar, principalmente no noturno: 

Índice evasão escolar no CED 02 RF I em porcentagem: Matutino: 3%. Vespertino 5%. 

Noturno: 25%. 

 

A elaboração da proposta pedagógica em ciclos de aprendizagem do CED 02 – RF I 

representa para todos, um momento de reflexão, pois há uma pesquisa acerca de seus 

processos, dos resultados alcançados nos últimos anos, das relações humanas internas e 

externas, dos valores e parâmetros morais do grupo, além das condições de funcionamento.  

A partir dessa análise, buscam-se outros compromissos da escola para com a 

aprendizagem, incluindo os dos profissionais que nela trabalham. Diferentemente da 

promoção automática que investe na regularização do fluxo escolar, muitas vezes dissociada 

da construção de conhecimentos, a organização escolar em ciclos, que tem como princípio a 

progressão continuada das aprendizagens, constitui-se por meio de cinco elementos da 

organização do trabalho pedagógico escolar. Gestão Democrática, formação continuada dos 

profissionais, coordenação pedagógica, avaliação formativa, organização e progressão 

curricular. 

1. Índice do IDEB; 

O site do INEP contém o IDEB do CED 02 – RF I, ainda com o nome CEF02RF-I, no 

qual a U.E. Alcançou no ano de 2015 número acima do projetado, ficando em 12º lugar no 
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DF. Continuamos com a vontade e o esforço de trazer reconhecimento para o CED 02 – RF I 

como uma escola que ofereça um ensino de qualidade, coloca-se como meta da escola 

alcançar o IDEB 6,0 ou maior que este índice no próximo cálculo. 

 

8º e 9º ANOS 

 Ideb Observado 

Escola 2005 2007 2009 
201

1 

201

3 
2015 

CED 02 DO 

RIACHO FUNDO I 
3.5 3.7 4,5 3.9 ** 5,0 

  

 IDEB PROJETADO 

Escola 
201

7 

201

9 

202

1 

CED 02 DO RIACHO FUNDO I   6.0 6.2 6.5 

Fonte:  Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. 

 

Há de se considerar que o IDEB também leva em consideração os índices de 

reprovação e evasão escolar.  Esse índice chega a quase 20% anual. 

2. Questão disciplinar da escola  

A maior parte da indisciplina é gerada, com grande probabilidade, por fatores sociais 

que demandam ações da Rede de Proteção existente no Riacho Fundo I, que nos ajude a 

mudar este quadro. 

Os dados colhidos justificam a implementação do presente plano de trabalho que ao 

ser assumido pela comunidade escolar, através do compartilhamento de responsabilidades, 

levará o CED 02 – RF I a melhorar os índices e a alcançar um ensino de qualidade com 

parcerias com Ministério Público, Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude. 

 

 4- FUNÇÃO SOCIAL 

“Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina 
que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. “. 

Anísio Teixeira 

http://kdfrases.com/frase/120407
http://kdfrases.com/frase/120407
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Ao falar de ensino de excelência, a maioria dos educadores traz à mente uma escola 

totalmente diferente da atual, então pensar em estratégias para alcançar este intuito torna-se 

mister.  

Para GARBELINI (2003), Educar significa preparar o individuo para responder as 

necessidades pessoais e anseios de uma sociedade em constante transformação, aceitando 

desafios propostos pelo surgimento de novas técnicas e instrumentais, dialogando com um 

mundo novo e dinâmico, numa sociedade mais instruída, melhor capacitada e, de certa 

forma, desconhecida, criando espaços educacionais autônomos, criativos, solidários e 

participativos, condições fundamentais para viver nesse novo século. 

Para alcançar as metas propostas no presente plano de trabalho, será necessário 

ouvir e intervir, através da Gestão Democrática em três grandes áreas na escola: 

PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 

 

 5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Os princípios norteadores para o conhecimento construído coletivamente em relação 

às áreas a serem exploradas pelo próprio educando encontram-se expostos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs, bem como no Currículo de Educação Básica das Escolas 

Públicas do Distrito Federal. Esses pressupostos foram estabelecidos pela própria Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB, que deu orgem ao PCN e, este, por sua vez, aos 

currículos regionalizados. 

Busca-se através da proposta pedagógica apresentada primar uma linha de trabalho 

que permita viabilização: 

 da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 do direito e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber. 

 do pluralismo de ideias e de concepções político-pedagógicas; 

 da gratuidade plena do ensino; 

 da valorização dos profissionais da educação; 

 da gestão democrática do ensino; 

 da valorização da experiência extraescolar; 

 à vinculação entre a educação, trabalho e práticas de transformação social;  

 da promoção da interação escola, comunidade e movimentos sociais; 
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 da promoção da justiça social, da igualdade e da solidariedade; 

 do respeito à liberdade, aos valores e capacidades individuais, apreço à tolerância, 

estímulo e propagação dos valores coletivos e comunitários e defesa dos bens públicos;  

 da expansão das oportunidades educacionais em todos os níveis e modalidades 

de ensino, da obrigatoriedade e gratuidade do ensino e da ampliação do período de 

permanência do aluno nas instituições oficiais; valorizando a cultura local. 

 

 

 6- OBJETIVOS 

 

 Garantir uma gestão participativa e democrática; 

 Oferecer uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, como 

espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, preparando-o para o 

exercício e direitos e o cumprimento dos deveres, sinônimos de cidadania; 

 Elevar o desempenho acadêmico dos alunos; 

 Aumentar o índice geral de aprovação dos alunos; 

 Oportunizar formas de participação da comunidade escolar, em especial a família 

dos educandos no intuito de estreitar laços de boa convivência e dividir responsabilidades; 

melhorar o relacionamento com alunos, pais e a comunidade; 

 Contribuir para a formação de um ser humano envolvido com sua comunidade num 

espírito crítico, consciente, solidário e participativo; 

 Elevar o padrão de desempenho da escola no IDEB e outros índices de avaliação 

educacional. 

 Aperfeiçoar o processo do conselho de classe participativo; 

 Analisar e identificar os obstáculos para o bom andamento da prática pedagógica; 

 Promover momentos de estudo e reflexão com o corpo docente, com os pais de 

alunos e demais funcionários; 

 Criar momentos culturais, sociais e esportivos como agentes motivadores e 

socializadores; 

 Desenvolver valores éticos, formais, sociais e morais; 

 Ampliar o conhecimento do educando e incentivá-lo a continuidade dos estudos; 

 Reconhecer a diversidade; 

 Garantir acolhimento de todos, na diversidade; 
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 Desenvolver nos educandos valorização do saber, visando o desenvolvimento das 

habilidades e competências; 

 Promover ações para a correção da distorção idade/série (correção de fluxo); 

 Promover a continuidade do processo de letramento e alfabetização de jovens e 

adultos com necessidades educacionais especiais de acordo com o currículo do EJA 1º 

segmento e suas devidas adaptações com vistas à certificação de terminal idade do ensino 

fundamental anos iniciais para uma possível inclusão no mercado de trabalho.  

 Atendimento educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais 

garantindo o acesso e a permanência desses alunos em classes comuns e explicitar a 

necessidade de identificação das necessidades educacionais especiais de todos os alunos; 

 Diminuição da evasão escolar, principalmente no noturno; 

 Motivar a organização e mobilização estudantil; 

 Fortalecer a atuação do Conselho Escolar e da Associação de Pais, Alunos e 

Mestres do CED02RFI; 

 Criar estratégias de aumento da segurança de alunos e profissionais da educação 

nas dependências da escola e suas imediações; 

 Fortalecer a integração escola-comunidade; 

 Fomentar a prática do acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas na 

escola, promovendo a avaliação institucional periodicamente. 

 

7- METAS 

 Para o ano letivo de 2018, o Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I, tomando 

por base os estudos feitos em 2017, tem as seguintes metas a serem alcançadas: 

 Aumento do índice de aprovação em 10%; 

 Diminuir o índice de reprovação em 10%;  

 Diminuição da evasão escolar em 10%; 

 Direcionar o currículo para atender aos exames que medem o desempenho dos 

alunos com vistas a melhorar os índices da Escola no IDEB; 

 Diminuir em 50% a distorção idade/série ao final de 2018;  

 Aumentar a interação entre os professores da Sala de Recursos, Serviço de 

Orientação Educacional e educadores regentes. 

 Estimular e dar condições para o pleno funcionamento do Grêmio Estudantil 

fortalecendo o protagonismo juvenil e conferindo-lhe autonomia.  



16 
 

 Fomentar as ações do Conselho Escolar, abrindo espaço junto à comunidade 

escolar para que o que preconiza a Gestão Democrática possa de fato acontecer. 

 Fomentar as atividades da APAM de forma a fazer com que os membros assumam 

seus respectivos papéis na direção da Unidade executora como preconiza a Gestão 

Democrática;  

 Promover a qualificação dos professores, incentivando a participação dos 

profissionais da Unidade de Ensino em eventos: palestras, workshops, seminários entre 

outros.  

 Estreitar os vínculos entre família e escola, aumentando a participação dos pais 

e/ou responsáveis nas atividades da escola em 50%. 

 Estimular no aluno o desenvolvimento de uma imagem positiva, visando obter a 

autoconfiança e o resgate da autoestima;  

 Estimular o desenvolvimento da consciência ambiental, estabelecendo respeito 

pelas ideias de preservação e conservação do Meio-Ambiente, às mudanças de posturas, 

exercícios de cidadania e adotando medidas para a coleta seletiva;    

 Inserir no contexto escolar atividades que resgatem a autoestima dos discentes, 

como momentos musicais nos intervalos ou em semanas culturais, buscando lideranças 

positivas que possam disseminar a importância do estudo e da musicalização;  

 Fomentar as ações da Sala de Leitura por meio de oficinas de livros, de redação, 

café literário, audiovisuais, incentivando o empréstimo de obras literárias já existentes; 

realizando concursos literários e promovendo o incentivo à utilização para realização das 

tarefas escolares e criação de cronograma individualizado de estudos por aluno, a ser 

acompanhado pelo SOE em parceria com o Professor Conselheiro;  

 Continuar a gerir e utilizar os recursos do PDE-ESCOLA, em consonância com o 

estabelecido nos Planos de Ação para a melhoria da qualidade da educação ofertada pelo 

CED02 - RFI 

 

 

 

8- CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PÉDAGÓGICAS 
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Toda ação pedagógica é um movimento que parte dos sujeitos, agentes da própria 

emancipação. Assim sendo, é fundamental a reflexão crítica sobre quem são só sujeitos da 

aprendizagem e qual é a natureza de sua interação com o meio em que vivem/convivem. 

O Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I tem como princípios norteadores do 

trabalho pedagógico o desenvolvimento da autonomia, a construção de uma identidade 

cultural e o desenvolvimento de um espaço democrático de convivência. 

A escola precisa ser pensada como um espaço que represente o meio ao qual está 

inserida atendendo as reais necessidades. Nesse sentido o trabalho pedagógico está 

organizado com a finalidade de ver o reflexo de seu trabalho na vida da comunidade. 

O CEF 02 comprometido com o Currículo em Movimento da Educação Básica e com a 

formação de seus alunos tenta ampliar tempos, espaços e oportunidades para a construção 

de um ambiente rico em materiais e recursos atrativos e diversificados para a aprendizagem. 

A organização do trabalho pedagógico tem sido fundamental, pois, com a 

implementação dos ciclos de aprendizagem em 2016 que ainda não teve o resultado 

esperado, mas, as reuniões pedagógicas têm sido voltadas para a garantia da formação 

continuada atendendo a necessidade de estudo das diretrizes pedagógicas dos ciclos de 

aprendizagem, a organização das atividades interventivas bem como avaliação de tais 

atividades, para que os resultados sejam bastante favoráveis a partir de 2017. 

IDEB - Resultados e Metas 

 

  

**                                                      

 

 IDEB PROJETADO 

Escola 2017 2019 2021 

CED 02 DO RIACHO FUNDO I   6.0 6.2 6.5 
 

 Ideb Observado 

Escola 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

CED 02 DO RIACHO FUNDO I 3.5 3.7 4,5 3.9 ** 5,0 

Fonte:  Copyright MEC - INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam 

divulgados. 

** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 410. 
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*** Sem média na Prova Brasil 2013. 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

**** Em 2015 o CED 02 ficou em 12º lugar no IDEB.  

O Saeb é feito a cada dois anos e avalia uma amostra representativa dos alunos 

regularmente matriculados nas 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino 

médio, de escolas públicas e privadas, localizadas em área urbana ou rural.  

Buscaremos, através do presente projeto, elevar os índices de rendimento, diminuir a 

evasão, diminuir a defasagem idade / série, melhorar índices de aprovação de nossos alunos 

nas avaliações oficiais, através das seguintes ações:  

 Realização de projetos bem direcionados; 

 Formação continuada dos docentes; e. 

 Realização de uma avaliação eficaz. 

 Organização Curricular; 

 Utilização da verba do PDE conforme preconiza o Decreto Lei 6094/07. 

 Progressão continuada de dois em dois anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9- CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
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A Avaliação constitui uma das ferramentas que está para favorecer a aprendizagem, cujo 

objetivo é identificar o desempenho escolar do aluno. Considerar o que ele já aprendeu e o 

que ainda não aprendeu, a fim de que se busquem estratégias/mecanismos para que 

continuem a sua aprendizagem. 

A avaliação que pretendemos será feita com base na aquisição de conhecimentos e na 

valorização da formação geral do aluno, observando o estabelecido nas Diretrizes para 

Avaliação/2014 e considerando os critérios pautados no regimento escolar firmado entre os 

membros envolvidos no processo ensino aprendizagem. De acordo com a nova edição das 

Diretrizes para Avaliação/2014, consideraremos o contexto escolar, os fundamentos 

descritos no Currículo em Movimento de Educação Básica, o que preconiza a Lei e as 

observações dos professores, reconhecendo e compreendendo a necessidade de se fazer 

uma nova reflexão sobre o processo avaliativo a que os alunos são submetidos, concluímos 

que: 

 A Avaliação é parte integrante do processo educacional, portanto, deve estar em 

sintonia com o planejamento de ensino, conforme seus objetivos e fundamentos; 

 A Avaliação não deve servir unicamente de aferição de conhecimentos, mas um meio 

de diagnosticar falhas ao longo do processo educativo e uma reorientação sobre sua prática; 

 É importante que seja um processo contínuo e sistemático, logo não deve ser 

improvisada. É um processo de acompanhamento da aprendizagem na identificação das 

conquistas do desenvolvimento do aluno; 

 A Avaliação deve servir para verificar no aluno a sua capacidade/possibilidade e 

avanços na sua aprendizagem; 

 Considerar qual a intencionalidade do professor/educador ao avaliar o aluno. 

Assumindo um caráter mais humanista; 

 Os erros dos educandos não devem servir de punição para os mesmos, mas serem 

valorizados pelo professor, em função de superá-los; 

 A avaliação formativa deve priorizar o crescimento individual do aluno, resgatar seus 

valores, considerar suas necessidades e potencialidades; Enfatizar que a avaliação formativa 

ultrapassa os aspectos quantitativos, sem, contudo, ignorá-los, prioriza o desenvolvimento do 

aluno, visa o seu sucesso e contribui para a melhoria da sua aprendizagem.  

Dentre as dificuldades que se coloca sobre a avaliação, estão presentes ainda muitas 

questões do passado, como: provas, trabalhos, recuperação, apropriação dos conceitos 

mínimos, o empenho dos alunos no processo, as condições objetivas da pratica docente, em 

relação à correção, critérios, pareceres e a nota. 
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Compreendemos que a avaliação deve permear todas as atividades da sala, principalmente 

na relação professor com o aluno e no tratamento dos conhecimentos trabalhados neste 

espaço. Portanto, a intervenção do professor ajuda a construir as mediações necessárias 

para a construção do conhecimento. É função docente estar atento a esta questão.  

Nesta perspectiva a avaliação do educando será realizada em todo o seu processo de 

aprendizagem, sendo estimulado a estar adquirindo e desenvolvendo habilidades e 

competências nas varias áreas do conhecimento. 

Procurar-se-á priorizar a “formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento critico” (PCN, p.31). 

O educador avaliará o educando de forma global, profunda e contínua, pois considerará, não 

só o dia da prova escrita, mas, cotidianamente, a participação do mesmo na Escola. 

Algumas ações objetivas poderiam ser relacionadas como: 

 Participação do educando – verbalizada ou não através de seu envolvimento nas 

aulas; 

 Resposta comportamental do educando a uma situação proposta; 

 Produções escritas; 

 Participações em eventos e momentos diferenciados; 

 Exercícios em sala de aula; 

Avaliações escritas; e outros que se fizerem dentro da PPP.  

 

 DIRETRIZES DA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA  

 Avaliação formativa 

 Não são os instrumentos que definem a avaliação formativa, mas as intenções do 

professor avaliador. Incentivo a utilização de instrumentos, procedimentos e formas 

diferenciadas (variadas) que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de 

todos os estudantes (VILLAS BOAS, 2008). Deste modo definimos três níveis de avaliação: 

Avaliação para as aprendizagens visa identificar aquilo que os estudantes já aprenderam e o 

que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias pedagógicas para promover 

avanços (VILLAS BOAS, 2004). Avaliação Institucional (do trabalho pedagógico da escola) é 

uma auto avaliação realizada por todos os envolvidos no processo educativo, tomando como 

referência o projeto político pedagógico da escola. A avaliação em larga escala diz respeito 

aos exames e testes aplicados em rede por equipes externas à escola, realizada pelo próprio 

sistema de ensino em nível local ou em nível nacional, como a Prova Brasil, ANEB e outras.  
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 Anos Finais 

 As atividades pedagógicas e avaliativas que melhor se adequam a um processo 

formativo são: observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de documentários, 

filmagens, trabalhos em grupos, dramatizações, leituras e discussões coletivas, desafios à 

criatividade, avaliação por pares, portfólios, criação e gestão de blogs, sites, entre outras. 

 Mudança no paradigma de avaliação 

 Em contraposição a um sistema avaliativo que promove a fragmentação do 

conhecimento e a passividade do estudante frente a ele, a avaliação formativa se apresenta 

como recurso pedagógico em condição de promover aprendizagens significativas e de 

instrumentalizar o aluno para a construção do conhecimento, sob a mediação do professor. 

 Mães e Pais Responsáveis 

 É preciso que a instituição tenha clareza do perfil das famílias que compõem a escola 

e conheça suas expectativas e anseios em relação ao trabalho realizado, por meio de 

procedimentos e instrumentos construídos e discutidos coletivamente. 

 Garantir a presença desses atores no Conselho de Classe Participativo, conforme 

prevê a legislação vigente, no tocante à gestão democrática (Lei nº 4.751/2012) nas escolas 

públicas do Distrito Federal pode gerar o protagonismo das mães, pais e/ou responsáveis. 

 Dever de Casa - Uso Formativo 

 A inserção do dever de casa em um processo avaliativo formativo implica a 

necessidade de que ele seja discutido pelos diferentes segmentos e incluído no projeto 

político-pedagógico da escola, assegurando sua utilização em benefício das aprendizagens 

dos estudantes (idem). Diferentes estratégias podem ser adotadas nesse sentido: utilização 

de atividades significativas, criativas, em doses razoáveis e diferenciadas de acordo com o 

nível de desempenho de cada estudante; diálogo permanente com mães e pais a fim de 

evitar que o acompanhamento dessa atividade não signifique o próprio ensino do conteúdo; 

análise das tarefas em parceria pelos estudantes, entre outras.  

 Recuperação Contínua 

 A "recuperação de estudos" é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso V, 

para "prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento". Assim concebida, 

ela se destina à obtenção de nota que possibilite ao estudante ser promovido de um 

ano/série a outro/a. 

 Recomenda-se a realização de intervenções pedagógicas contínuas junto a todos os 

estudantes, sempre que suas necessidades de aprendizagem forem evidenciadas. 
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 O registro da intervenção processual (recuperação) será realizado nos diários, em que 

constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes e os relatos das atividades 

realizadas para a promoção do seu avanço. 

 Elaboração dos instrumentos/procedimentos de avaliação 

 Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados em 

articulação com a coordenação pedagógica da Escola. 

 Os estudantes devem ser avaliados por meio de procedimentos/instrumentos bem 

planejados e bem escritos. 

 Após divulgação dos resultados, mesmo que parciais como aqueles que ocorrem no 

final de cada bimestre, os estudantes por meio dos seus responsáveis podem solicitar 

revisão, por escrito, em até 72 horas. 

 Para que não se torne elemento de pseudoaprovação ou pior, de 

pseudoaprendizagem, a progressão parcial com dependência merece atenção redobrada 

(LIMA, 2012). 

 Avaliação Formal e Informal: Uso Formativo 

 Os elementos formais que compõem a avaliação são os mais conhecidos por serem 

os que têm visibilidade. São conhecidos como procedimentos formais de avaliação os que 

deixam claro para os estudantes e mães, pais/responsáveis que, por meio deles, a avaliação 

está acontecendo: testes, provas, lista de exercícios, deveres de casa, formulários, relatórios 

e outros. 

 Contudo, os que compõem a avaliação informal merecem nossa reflexão por 

exercerem forte influência sobre os resultados do processo avaliativo. São constituídos pelos 

juízos que professores fazem sobre os estudantes e vice-versa. 

 Contudo, os que compõem a avaliação informal merecem nossa reflexão por 

exercerem forte influência sobre os resultados do processo avaliativo. São constituídos pelos 

juízos que professores fazem sobre os estudantes e vice-versa. 

 

 

 

 O conselho de classe e seu uso formativo  

 O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa é, 

ao mesmo tempo, espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do projeto 

político-pedagógico da escola. 
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 No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao Conselho de Classe o status de 

colegiado que comporá, com outros, os mecanismos de garantia da participação democrática 

dentro da escola.  

 A organização ou a dinâmica das reuniões do Conselho de Classe é de autonomia da 

escola, observadas as Diretrizes de Avaliação. 

 A prova ou teste e o uso de nota 

 A Para que se insiram na avaliação formativa, duas considerações se tornam 

necessárias. 

 A construção da prova leva em conta os objetivos de aprendizagem e sua correção é 

feita por meio de critérios claros e conhecidos dos estudantes, para que ela constitua 

espaço-tempo de aprendizagens. Seus resultados são devolvidos aos estudantes (feedback) 

o mais rapidamente possível para que se programem as intervenções necessárias. 

 Não faz sentido aplicar prova multidisciplinar ou interdisciplinar se o trabalho 

pedagógico (entre os professores e estes com os estudantes) não for assim desenvolvido. 

 No momento em que o sistema de ensino do DF se movimenta para a construção da 

avaliação formativa, entende-se que o uso de notas não impossibilita o alcance de tal 

propósito, desde que seja um indicativo a mais das condições de aprendizagem dos 

estudantes. As notas, associadas a outros elementos, evidenciam o desempenho dos 

estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e são representadas 

pelos valores de 0 (zero) a 10 (dez). Segundo orientações oficiais, a aprovação dos 

estudantes decorre da obtenção, ao final do ano (organização seriada) ou semestre letivo, da 

obtenção de nota igual ou superior a 5 (cinco) e frequência mínima de 75% do total de horas 

letivas. Os arredondamentos devem seguir o prescrito no Regimento Escolar em vigor. A 

pontuação de provas, quando adotadas pela escola, corresponderá, no máximo, à metade do 

valor total da nota do bimestre. Isso significa que a escola terá de adotar 

procedimentos/instrumentos de avaliação variados, levando em conta a natureza e 

especificidade do componente curricular. Os estudantes que não obtiverem a nota mínima 

para aprovação terão sua situação analisada pelo Conselho de Classe, que decidirá sobre 

sua aprovação ou reprovação, levando em consideração a avaliação contínua e cumulativa 

do seu desempenho com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais (BRASIL, LDB 9.394/96, 

Art. 24, V, a).  

 A auto avaliação 
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 A auto avaliação merece destaque nestas diretrizes pelo fato de ser um componente 

essencial da avaliação formativa, por contribuir para a conquista da autonomia intelectual dos 

estudantes e por se aplicar a todas as etapas e modalidades de ensino. 

 A auto avaliação é o processo pelo qual o próprio estudante analisa continuamente as 

atividades desenvolvidas e em desenvolvimento, registra suas percepções e sentimentos e 

identifica futuras ações, para que haja avanço na aprendizagem. Essa análise leva em conta: 

o que ele já aprendeu o que ainda não aprendeu os aspectos facilitadores e os dificultadores 

do seu trabalho, tomando como referência os objetivos da aprendizagem e os critérios de 

avaliação. Dessa análise realizada por ele, novos objetivos podem emergir. A auto avaliação 

não visa à atribuição de notas pelo estudante; tem o sentido emancipatório de possibilitar-lhe 

refletir continuamente sobre o processo da sua aprendizagem e desenvolver a capacidade 

de registrar suas percepções. Cabe ao professor incentivar essa prática continuamente e não 

apenas nos momentos por ele estabelecidos, e usar as informações fornecidas para 

reorganizar o trabalho pedagógico (VILLAS BOAS, 2014, p. 72).  

 Ética e Avaliação  

 A avaliação precisa ser conduzida com ética, o que significa levar em conta os 

seguintes aspectos: respeito às produções dos estudantes (elas lhes pertencem); avaliação 

desvinculada de comparação (compara-se o progresso do estudante com as suas próprias 

capacidades e não com as dos colegas); avaliação informal encorajadora, isto é, 

desvinculada de ameaças, constrangimentos e punições; uso dos resultados da avaliação 

voltados somente para os propósitos de conhecimento do estudante (sem serem incluídos 

em nenhuma forma de ranqueamento); os resultados da avaliação são entregues apenas 

aos estudantes e aos seus pais/responsáveis. 

 Avaliação do Trabalho da Escola por ela mesma 

 A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da Escola, se 

destina a analisar o desenvolvimento do seu projeto político-pedagógico, para identificar suas 

potencialidades e fragilidades e encontrar meios que garantam a qualidade social do trabalho 

escolar. 

 A reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam estabelecidas em 

função da realidade e das necessidades dos seus atores, de forma a promover as 

aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que ali atuam. 

 Avaliação Distrital de Desempenho Escolar do Estudante 
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 A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da Subsecretaria de 

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional - SUPLAV planeja, executa e 

avalia as políticas públicas educacionais demandadas pelo Governo do Distrito Federal.  

 A Avaliação Distrital do Desempenho Escolar do Estudante, gestada nesta rede e para 

esta rede, tem como eixo condutor das suas metodologias avaliarem as aprendizagens 

amparadas no conceito da qualidade social. Este sistema engloba o acompanhamento do 

desempenho escolar do estudante (ADEE), a avaliação institucional e a avaliação de redes. 

Todas as unidades escolares da rede pública do DF serão avaliadas, bem como os 

estudantes, docentes, gestores e conselheiros escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O CED 02 - RFI tem sua organização curricular respaldada pelo que preconiza a legislação 

vigente, em especial: 

 A LDB-Lei 9394/1996 em específicos artigos 23 a 32 (ciclos de aprendizagem); 
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 Às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

 O Currículo em Movimento de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal, 

 A Proposta Pedagógica da Escola CEF 02 Riacho Fundo I 

 Parecer CEDF nº 62/99 

 Anexo II da Portaria 88/ 2006- CEDF (Substitui a 62/99, no que diz respeito ao Ensino 

Fundamental séries Finais, regulamento a obrigatoriedade do ensino de Educação 

Física para o Noturno). 

 Diretrizes pedagógicas para organização escolar do terceiro ciclo. 

            O Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal adianta: Uma proposta curricular deve estar relacionada à missão da escola, já 

definida no início deste Projeto e, também, no que se entende por currículo. 

             A compreensão da equipe gestora é de que o currículo extrapola o “fazer” 

pedagógico abrangendo elementos como grade curricular, disciplinas, conteúdos e 

conhecimento. Visando a um processo ininterrupto de aprendizagem, o terceiro ciclo adota o 

princípio da progressão continuada, que é básico nesse modo de organização e pressupõe 

avanço nas aprendizagens dos estudantes, diferentemente da promoção automática, 

caracterizada dos estudantes nos anos escolares da conquista das aprendizagens. É 

necessário, também, resgatar os saberes que o aluno traz de seu cotidiano. Elencado o 

objeto de conhecimento, este não deve ser trabalhado de forma superficial e desvinculado da 

realidade. Todavia, é preciso que o objeto do conhecimento seja tratado por meio de um 

processo que considere a interação/mediação entre educador/educando como uma via de 

“mão dupla” em que as relações de ensino-aprendizagem ocorram dialeticamente. Sendo 

assim, nossa proposta curricular não pode se estanque, nem pode privilegiar apenas o saber 

sistematizado. Percebemos então, que a melhor forma de operacionalizar o currículo é 

buscando integrá-lo aos temas transversais e trabalhar arduamente estabelecendo elos entre 

os conteúdos sistematizados para desenvolver, entre os alunos, a construção de habilidades 

e competências. 

 

 11- PLANO DE AÇÃO GESTÃO EDUCACIONAL 

 

 DIMENSÃO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA 
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A Gestão Escolar além da Gestão Pedagógica há também a Gestão das Pessoas, o que se 

faz necessário atentar para a dimensão Administrativa, sem esquecermo-nos da Dimensão 

Financeira que é a gestão dos processos materiais, físicos e dos recursos financeiros que 

possibilitarão a execução das ações programadas no PPP.  

A Gestão Administrativa refere-se àqueles aspectos gerais de organização da escola, tais 

como: gerenciamento do quadro de pessoal, do patrimônio físico, da merenda dos demais 

registros sobre a vida escolar.  

Por fim, a Gestão Financeira relaciona-se às questões gerais de captação e aplicação de 

recursos financeiros, visando sempre à sua repercussão em relação ao desempenho 

pedagógico do educando. 

NOTA EXPLICATIVA 

A Dimensão Administrativa refere-se aos aspectos gerais de organização da escola, como: 

gerenciamento do quadro de pessoal, do patrimônio físico, da merenda dos demais registros 

sobre a vida escolar entre outros. 

 

O CED02 – RF I possui estrutura de alvenaria dividida em cinco blocos, nos quais estão 

dispostos: 

 15 salas de aula; 

 01 sala para o administrativo 

 01 sala de coordenadores; 

 01 sala de professores; 

 01 sala adaptada de recursos multifuncional; 

 01 sala para Direção / Vice Direção;  

 01 sala de supervisão; 

 01 sala para o serviço de orientação educacional; 

 01 sala para os servidores; 

 01 sala para mecanografia; 

 01 sala adaptada para sala de recursos; 

 01 sala de leitura/ Biblioteca; 

 01 secretaria, com três ambientes e dois banheiros; 

 01 pátio interno; 

 01 quadra poliesportiva coberta; 

 01 cantina com depósito para mantimentos; 

 04 banheiros sendo 02 de professores e 02 banheiros para alunos; 
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 01 banheiro utilizado como depósito 

 01 banheiro adaptado para pessoas com necessidades especial 

 

 DIMENSÃO FINANCEIRA 

A Dimensão Financeira na prática escolar relaciona-se às questões gerais de captação e 

aplicação de recursos financeiros, visando sempre à sua repercussão em relação ao 

desempenho pedagógico do aluno. 

O CED02 – RF I não conta com contribuição espontânea por parte da comunidade escolar e 

até o presente momento não encontrou nenhum parceiro que nos possibilitasse a certeza de 

conseguirmos bancar despesas extras e necessárias ao bom andamento das atividades 

pedagógicas e administrativas da escola, o que resulta na maioria das vezes em desembolso 

financeiro por parte da equipe gestora, de professores e de demais servidores da escola. 

Para sanar este problema propomos em nossa proposta de trabalho: 

 RECURSOS PÚBLICOS – As escolas públicas do Distrito Federal que 

trabalham com a modalidade de Ensino Fundamental, têm como fonte segura de recursos 

públicos provenientes do MEC: PDDE- Programa de Dinheiro Direto na Escola e o 

proveniente da SEE-DF: PDAF- Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. 

 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - Se as escolas públicas se valessem 

apenas dos recursos repassados pelo Estado, até que a burocracia do repasse da verba 

pública aconteça, conseguiríamos fazer muito pouco. Daí a importância de entidades como a 

Associação de Pais, Alunos e Mestres — APAM — entidade com caráter jurídico próprio que 

além de mediar os gastos das escolas, uma vez que estas não possuem CNPJ, são 

importantes fontes de arrecadação de recursos através de cessão de espaço, de 

organização de festas e bazares, além de receber contribuições pecuniárias voluntárias. 

A APAM possui conselho fiscal próprio e o dinheiro arrecadado é todo investido em 

melhorias para a escola. Por isso a colaboração de todos — que não é obrigatória — é tão 

importante para a escola. 

Período de execução: Anual 

Avaliação do processo: Mensal. 

Responsáveis pelo processo: Equipe Gestora, Conselho Escolar, APAM. 

 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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Abaixo nossas ações administrativas que respalde o fazer pedagógico para melhor 

alcançarmos os objetivos e metas propostas. A saber: 

 

OTIMIZACÃO DOS SERVIÇOS DE MECANOGRAFIA 

            Com o intuito de melhorar os índices de desempenho escolar não há como ignorar a 

importância dos serviços de suporte ao processo de ensino e aprendizagem. A partir dessa 

concepção é preciso rever o funcionamento da mecanografia, setor crítico na maioria das 

escolas públicas do DF.  

Desta forma, realizar as manutenções preventivas e manter em estoque tonner, master, tinta, 

papel, e obviamente evitar desperdícios. Claro que isto demanda gasto. O serviço, porém 

deve ser tratado como prioritário e constar na planilha de custos da escola. O Conselho 

Escolar deve exigir que a mecanografia e os demais recursos pedagógicos funcionem para 

que não emperrem o trabalho docente e não interfiram na aprendizagem do aluno. 

*Período de execução: 2018.   

*Avaliação do processo: Mensal.  

* Responsáveis pelo processo: Equipe Gestora, Conselho Escolar, APAM. 

 

INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA-SALA DE LEITURA E AQUISIÇÃO DE NOVOS 

TÍTULOS  

 

A biblioteca é um espaço privilegiado, em que se dá o encontro do leitor com as diversas 

formas de registro do conhecimento. É nesse espaço, também, que pode se estabelecer o 

diálogo entre indivíduos que compartilham informações, impressões, experiências. É 

importante que esse local seja agradável e ofereça condições para a interação entre os 

sujeitos e para a apropriação de informações por parte dos leitores. Quanto maiores as 

oportunidades de diálogo, tanto melhores serão as trocas de experiências. Quanto maiores 

às oportunidades de leitura, maiores serão, também, as possibilidades de se formar leitores 

autônomos. 

A Sala de Leitura Cora Coralina possui um acervo de aproximadamente 4500 livros bastante 

diversificados, porém muitos já se encontram deteriorados seja pelo tempo, seja pelo mau 

uso. Outros títulos estão defasados e precisam ser substituídos, portanto, faz-se necessário 

pensarmos em estratégias para a recuperação do acervo da nossa biblioteca seja com 

doações, seja com aquisições de obras. 
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Há a necessidade de mudar a forma de consulta e controle de empréstimos do acervo que 

ainda é manual. Para tanto há no mercado programas de administração de bibliotecas que 

atendem a esse propósito. A intenção é otimizar o tempo e aperfeiçoar o controle do acervo 

bem como possibilitar a aferição, por exemplo, de preferências de leitura para futuras 

aquisições de livros e periódicos. 

Período de execução: 2018 

Avaliação do processo: Semestral. 

Responsáveis pelo processo: Equipe Gestora, Profissionais da Biblioteca, Coordenadores 

Pedagógicos, Professores. 

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA 

Embora alguns problemas tenham sido sanados é preciso chamar a atenção e cobrar da 

SEEDF solução para tais problemas, uma vez que ela assume isso como obrigação no termo 

de compromisso a ser assinado na vigência do processo de Gestão Democrática. 

Necessitamos de reforma da cantina, reforma do muro externo, ampliação da Sala de 

Leitura-Biblioteca, de uma sala de Educação Física com depósito próprio, auditório, reparos 

nas instalações elétricas e hidráulicas, melhoria na iluminação interna e externa, são muitas 

as obras por fazer. Cabe a nós da comunidade escolar cobrar para que essas obras sejam 

executadas. 

*Período de execução: 2017 /2019 *Avaliação do processo: anual *Responsáveis pelo 

processo: SEEDF, Equipe Gestora e Parceiros da Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.1- PLANO DE AÇÃO DO AEE/SALA E RECURSOS ESPECÍFICA -  2018 ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO – ÁREA ACADÊMICA – EXATAS 

 SALA DE RECURSOS: Weberson Campos Ferreira- matrícula: 223.312-6 
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Objetivo Geral: Viabilizar a suplementação curricular para que os estudantes explorem áreas 

de interesse, aprofundem conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas 

à criatividade, à resolução de problemas e ao raciocínio lógico. Proporcionar nesses espaços o 

desenvolvimento de habilidades sócio emocionais, de motivação, de aquisição de 

conhecimentos referentes à aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa e de 

desenvolvimento de projetos. 

Justificativa: O fundamento institucional do atendimento na Sala de Recursos Específica de 

Altas Habilidades/Superdotação é o de promover a suplementação didático-pedagógica através 

de atividades de Enriquecimento Curricular Tipo I, II, III. Seguindo a orientação de atendimento 

pela modulação de turmas de no máximo 36 estudantes distribuídos em três turmas no 

matutino, e três turmas no vespertino, com um encontro semanal no contra turno. 

Dimensões de atuação: Institucional/Pedagógica/Familiar/ social. 

Objetivos Específicos: 

 

Ações  Integração Cronograma 

Realizar encontro com os 

pais para devolutiva das 

avaliações e 

planejamento das ações 

futuras;  

• Estimular a realização 

da matricula na sala de 

recursos;  

• Buscar estabelecimento 

de parceria com 

universidades para 

viabilizar a participação 

de estagiários como 

colaboradores no 

desenvolvimento dos 

projetos e estudos dos 

alunos;  

- Atendimentos semanais 

na Sala de Recursos 

Específica 

 

- Projeto: “OBA” 

Olímpiada Brasileira de 

Astronomia na escola 

 

- Projeto: “Robótica na 

escola” 

 

- Participação em Eventos 

e Feiras de Ciências na 

EU onde a sala de 

recursos funciona e em 

outras UE’s para 

divulgação dos trabalhos 

 

- Oportunizar 

aos estudantes 

à construção 

dos jogos 

relacionados 

aos temas 

estudados. 

  

 

- Envolvimento 

dos estudantes 

com Altas 

Habilidades 

Superdotação; 

professores da 

Sala de 

- Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano letivo. 
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• Buscar parcerias com 

outros órgãos para 

conseguir recursos 

materiais e humanos no 

sentido de desenvolver o 

trabalho na sala de 

recursos;  

• Montar um quadro com 

dados de possíveis 

colaboradores voluntários;  

• Realizar encontro geral 

com alunos para definição 

de projetos e estudos 

independentes que serão 

desenvolvidos bem como 

definição de dias e 

horários de trabalho na 

sala de recursos; 

• Proporcionar momentos 

de troca e socialização 

com demais alunos e 

comunidades escolar, dos 

conhecimentos 

desenvolvidos através de 

oficinas, encontros, 

exposições, palestras, 

apresentações e outros;  

• Realizar encontro geral 

que favoreçam a 

convivência, socialização 

e enriquecimento dos 

alunos;  

• Realizar encontros com 

desenvolvidos pelos 

estudantes na Sala de 

Recursos Específica de 

Altas Habilidades/ 

Superdotação.  

 

- Comemoração do Dia 

Do Superdotado 

 

- Estimulação de 

descobertas através da 

pesquisa e contextualizar 

quando necessário para 

conhecimento do 

estudante. 

 

- Desenvolver palestra, 

reunião e oficina com 

pais, filhos e professores 

do ensino regular.  

 

- Uso de softwares livres 

(ou de baixo custo) que 

estimulem o pensamento 

matemático e a linguagem 

de programação visando 

estimular a descoberta por 

parte do estudante 

 

- Desenvolvimento de 

projetos na área de 

interesse do aluno que 

estão correlacionados à 

Recursos 

Específica e 

professores da 

Sala Comum. 

 

 

- Confecção de 

painéis, vídeos 

e slides da 

produção dos 

estudantes e 

temas 

relacionados a 

Altas 

Habilidades/ 

Superdotação. 

 

 

 

 

- Envolvimento 

dos pais, Sala 

de Recursos, 

Itinerância e 

gestão da 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano letivo. 
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os pais para trabalhar 

assuntos de interesse dos 

mesmos e que visem o 

desenvolvimento, convívio 

e realização dos alunos e 

de seus familiares;  

• Viabilizar a construção e 

execução do projeto 

pessoal de cada aluno a 

partir de suas 

necessidades e 

interesses;  

• Proporcionar ampliação 

e aprofundamento dos 

conteúdos através de 

atividades exploratórias 

de temas que extrapolam 

o currículo regular, 

favorecendo a 

participação em 

experiências de 

aprendizagem diversa das 

que o currículo apresenta; 

• Participar de programas 

de apoio especializado, 

de natureza pedagógica, 

para suplementar o 

atendimento educacional 

em classe comum; 

• Proporcionar ambiente 

estimulador, que favoreça 

o desenvolvimento e a 

expansão de suas 

Matemática 

 

 

- Projeto Caça-Talento: 

descobrindo talentos na 

escola  
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habilidades, tanto quanto 

a ampliação de seus 

interesses; 

• Oportunizar a 

convivência criativa, 

atividades cientificas, 

tecnológicas, artísticas, 

de lazer e desporto, que 

congreguem grupos 

similares, sendo 

estimulado e motivado por 

programas de 

enriquecimento, como 

projetos de pesquisa, 

visitas (PLANETÁRIO DE 

BRASÍLIA, CCBB, CAIXA 

CULTURAL, MUSEU 

DOS CORREIOS, 

MUSEU DA IMPRENSA, 

e etc.), viagens e 

programas comunitários;  

• Incentivar a participação 

em olímpiadas e 

competições de 

conhecimento tais como: 

OBMEP, OBA, 

OLÍMPIADA DE 

ROBÓTICA E ETC. 

 • Favorecer a reflexão, 

objetivando criar 

condições de saber lidar 

com a diferença entre seu 

potencial e o potencial 
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 11.2- PLANO DE AÇÃO DO AEE/SALA DE RECURSOS ESPECÍFICA -  2018 
 ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO – ÁREA ACADÊMICA – Ciências 

Humanas & Linguagens. 

 PROFESSORA: MARLI BARBOSA DOS SANTOS.  Matricula: 0229830-9. 

dos outros indivíduos;  

• Desenvolver atividades 

criativas promovendo 

habilidades de liderança e 

comunicação;  

• Propor o modelo de 

aprendizagem 

experimental, no qual 

possa vivenciar situações 

reais de aprendizagem, 

proporcionando 

experiência pratica do que 

esta sendo teorizado;  

• Proporcionar atividades 

que favoreçam o 

desenvolvimento 

intelectual e cognitivo por 

meio de jogos que 

promovam a atenção, 

concentração, rapidez de 

pensamento, onde possa 

participar ativamente 

observando, discutindo, 

refletindo, operando, 

transformando, 

argumentando e 

elaborando hipóteses; 
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Objetivo Geral: Viabilizar a suplementação curricular para que os estudantes explorem 

áreas de interesse, aprofundem conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades 

relacionadas à criatividade, a autonomia e independência, desenvolver habilidades, 

estimular atividades de planejamento, estimular diferentes formas de pensamento e 

oferecer estratégias que favoreça o posicionamento crítico e avaliativo. 

Proporcionar nesses espaços o desenvolvimento de habilidades sócio emocionais, de 

motivação, de aquisição de conhecimentos referentes à aprendizagem de métodos e 

técnicas de pesquisa e de desenvolvimento de projetos. 

Justificativa: O fundamento institucional do atendimento na Sala de Recursos Específica 

de Altas Habilidades/Superdotação é o de promover a suplementação didático-pedagógica 

através de atividades de Enriquecimento Curricular Tipo I, II, III. Seguindo a orientação de 

atendimento pela modulação de turmas de no máximo 36 estudantes distribuídos em três 

turmas no matutino, e três turmas no vespertino, com um encontro semanal no contra 

turno para o aluno do regular. 

Dimensões de atuação: Institucional/Pedagógica/Familiar/ social. 

Objetivos Específicos: 

 

Ações  Integração Cronograma 

Realizar encontro com os pais para 

devolutiva das avaliações e 

planejamento das ações futuras;  

• Estimular a realização da matricula 

na sala de recursos;  

• Buscar estabelecimento de parceria 

com universidades para viabilizar a 

participação de estagiários como 

colaboradores no desenvolvimento 

dos projetos e estudos dos alunos;  

 

 

 

 

- Atendimentos 

semanais na Sala 

de Recursos 

Específica 

- Participação em 

Eventos e Feiras 

de Ciências na 

EU onde a sala de 

recursos funciona 

e em outras UE’s 

para divulgação 

dos trabalhos 

desenvolvidos 

pelos estudantes 

 

- Oportunizar 

aos estudantes 

à construção 

dos jogos 

relacionados 

aos temas 

estudados.  

 

- Envolvimento 

dos estudantes 

com Altas 

Habilidades 

Superdotação; 

Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o 

ano letivo. 
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na Sala de 

Recursos 

Específica de 

Altas Habilidades/ 

Superdotação 

professores da 

Sala de 

Recursos 

Específica e 

professores da 

Sala Comum. 

 

 

• Buscar parcerias com outros órgãos 

para conseguir recursos materiais e 

humanos no sentido de desenvolver o 

trabalho na sala de recursos;  

• Montar um quadro com dados de 

possíveis colaboradores voluntários;  

• Realizar encontro geral com alunos 

para definição de projetos e estudos 

independentes que serão 

desenvolvidos bem como definição de 

dias e horários de trabalho na sala de 

recursos; 

• Proporcionar momentos de troca e 

socialização com demais alunos e 

comunidades escolar, dos 

conhecimentos desenvolvidos através 

de oficinas, encontros, exposições, 

palestras, apresentações e outros;  

• Realizar encontro geral que 

favoreçam a convivência, socialização 

e enriquecimento dos alunos;  

• Realizar encontros com os pais para 

trabalhar assuntos de interesse dos 

mesmos e que visem o 

desenvolvimento, convívio e 

 

- Comemoração 

do Dia Do 

Superdotado 

(11/11). 

- Estimulação de 

descobertas 

através da 

pesquisa e 

contextualizar 

quando 

necessário para 

conhecimento do 

estudante. 

- Desenvolver 

palestra, reunião 

e oficina com 

pais, filhos e 

professores do 

ensino regular.  

-Desenvolvimento 

de projetos na 

área de interesse 

do aluno que 

estão 

correlacionados à 

 

- Envolvimento 

dos pais, Sala 

de Recursos, 

Itinerância e 

gestão da 

escola. 

 

- Viabilizar a 

construção e 

execução do 

projeto pessoal 

de cada aluno a 

partir de suas 

necessidades e 

interesses; 

 

-Proporcionar 

ambiente 

estimulador, 

que favoreça o 

desenvolviment

o e a expansão 

de suas 

habilidades, 

tanto quanto a 

 

-Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o 

ano letivo. 
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realização dos alunos e de seus 

familiares;  

 

• Viabilizar a construção e execução 

do projeto pessoal de cada aluno a 

partir de suas necessidades e 

interesses;  

• Proporcionar ampliação e 

aprofundamento dos conteúdos 

através de atividades exploratórias de 

temas que extrapolam o currículo 

regular, favorecendo a participação 

em experiências de aprendizagem 

diversa das que o currículo apresenta; 

• Participar de programas de apoio 

especializado, de natureza 

pedagógica, para suplementar o 

atendimento educacional em classe 

comum; 

• Proporcionar ambiente estimulador, 

que favoreça o desenvolvimento e a 

expansão de suas habilidades, tanto 

quanto a ampliação de seus 

interesses; 

• Oportunizar a convivência criativa, 

atividades cientificas, tecnológicas, 

artísticas, de lazer e desporto, que 

congreguem grupos similares, sendo 

estimulado e motivado por programas 

de enriquecimento, como projetos de 

pesquisa e visitas (PLANETÁRIO DE 

BRASÍLIA, CCBB, CAIXA CULTURAL, 

MUSEU DOS CORREIOS, MUSEU 

Leitura, Produção 

e Interpretação de 

Textos de 

variados gêneros. 

-Promover 

atividades que 

favoreçam o 

desenvolvimento 

intelectual e 

cognitivo por meio 

de jogos que 

promovam a 

atenção, 

concentração, 

rapidez de 

pensamento, 

onde possa 

participar 

ativamente 

observando, 

discutindo, 

refletindo, 

operando, 

transformando, 

argumentando e 

elaborando 

hipóteses; 

 

- Projeto Caça-

Talento: 

descobrindo 

talentos na escola 

nas áreas 

ampliação de 

seus interesses; 

 

- Garantir aos 

alunos o 

desenvolviment

o das 

capacidades 

cognitivas e 

contribuir para 

formação da 

autonomia 

intelectual e do 

pensamento 

crítico; 

 

- Promover 

através do 

estudo da 

Língua 

Portuguesa e 

das Ciências 

sociais, que o 

estudante tenha 

acesso à 

informação, 

produza 

conhecimento e 

articule os 

diversos 

campos do 

saber. 
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DA IMPRENSA, ZOOLOGICO, 

EDITOR DE JORNAL, EMBRAPA, 

TORRE DE TV, TETRO CAESB. etc.), 

viagens e programas comunitários;  

• Incentivar a participação em  

concursos e competições de 

conhecimento tais como: 

CONCURSOS DE REDAÇÃO, 

POESIA, SOLETRAÇÃO, SARAU DE 

LEITURAETC. 

 • Favorecer a reflexão, objetivando 

criar condições de saber lidar com a 

diferença entre seu potencial e o 

potencial dos outros indivíduos;  

• Desenvolver atividades criativas 

promovendo habilidades de liderança 

e comunicação;  

• Propor o modelo de aprendizagem 

experimental, no qual possa vivenciar 

situações reais de aprendizagem, 

proporcionando experiência pratica do 

que esta sendo teorizado;  

• Proporcionar atividades que 

favoreçam o desenvolvimento 

intelectual e cognitivo por meio de 

jogos que promovam a atenção, 

concentração, rapidez de 

pensamento, onde possa participar 

ativamente observando, discutindo, 

refletindo, operando, transformando, 

argumentando e elaborando 

hipóteses; 

 

especificas em 

História, 

Geografia, 

Literaturas e 

Produção cultural 

ao longo dos 

séculos. 

- Confecção de 

painéis, vídeos e 

slides da 

produção dos 

estudantes e 

temas 

relacionados a 

Altas Habilidades/ 

Superdotação. 

-Favorecer a 

reflexão através 

de filmes, vídeos 

e textos, 

objetivando criar 

condições de 

saber lidar com a 

diferença entre 

seu potencial e o 

potencial dos 

outros indivíduos; 

 

- Fazer leituras de 

mapas, de 

imagens, de 

dados e de 

documentos de 

- Favorecer, 

através de uma 

visão cultural e 

literária, uma 

abordagem 

interdisciplinar, 

com 

contextualizaçã

o dos fatos e 

dos 

significados. 

 

 

 

- Perceber o 

modo de pensar 

filosófico e 

sociológico; 

contextualizand

o esses 

conhecimentos 

nas esferas 

sociais, política, 

ética e cultural; 

 

- Posicionar-se 

diante de fatos 

presentes, a 

partir da 

interpretação de 

suas relações 
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diferentes fontes 

de informação, de 

modo a 

interpretar, 

analisar e 

relacionar 

informações sobre 

o espaço 

geográfico e as 

diferentes 

paisagens 

(naturais e 

antrópica); 

- Construir linha 

do tempo, de 

fatos histórico 

para melhor 

compreensão do 

passado e 

presente. 

_ Estimular a 

análise e a crítica, 

pela aplicação do 

método dialético 

na análise dos 

fatos históricos, 

incentivando a 

produção, pelos 

alunos, de 

trabalhos 

individuais e 

coletivos: textos, 

com o passado; 

 

- Relativizar as 

diversas 

concepções de 

tempo e as 

diversas formas 

de periodização 

do tempo 

cronológico, 

reconhecendo-

as como 

construções 

culturais e 

históricas. 
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murais, cartazes, 

leitura e 

reprodução de 

imagens, quadros 

cronológicos, 

mapa mental, 

maquetes etc.; 

pela elaboração 

de resenhas de 

textos, livros e 

filme, como meios 

para trabalhar 

temas de seu 

interesse; 

- Promover 

estudos de campo 

que possibilitem 

uma maior 

concretude 

daquilo que foi 

teoricamente 

discutido em sala 

de aula; por 

excursões a locais 

históricos do 

Distrito Federal, 

visitas a sedes de 

movimentos 

sociais, bairros ou 

comunidades; por 

entrevistas com 

pessoas que 

viveram ou são 
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estudiosas de 

determinados 

períodos da 

história nacional 

ou local; por 

visitas a museus; 

 

 

 

 

 

        ¹Elaboração: Suêna Mary D. Santos/Coordenação de Educação Especial-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 11.3- PLANO DE AÇÃO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2018 

CRE: Núcleo Bandeirante 

Coordenador Intermediário: Tarciene Farias 
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Or. Educacional: Suzana Régia O. Barbosa Silva – suzanaregia@ig.com.br 

                           Jane Karla A. Leite dos Santos – karlajanedf2013@hotmail.com  

                            

I. Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 

O Centro Educacional do Riacho Fundo I está situado na QN 07 Área Especial 12, na cidade 

do Riacho Fundo I, é parte integrante da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo 

Bandeirante - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

Atualmente o CED 02 - RFI atende a aproximadamente 1400 (mil e quatrocentos alunos) 

educandos, provenientes do Riacho Fundo II, Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo I, ADE, 

Veredão, Fazenda Sucupira e demais localidades próximas. 

O CED 02 – RFI oferece as seguintes modalidades de ensino: 

- Ensino Fundamental:  

Matutino – 7h15mn às 12h15min 

Vespertino – 13h15min às 18h15min 

Educação de Jovens e Adultos (EJA –1º, 2º e 3º segmentos - noturno) e EJA interventivo 

(vespertino) 

Noturno: 19h às 23 

(A escola dispõe no turno diurno as séries finais do Ensino Fundamental respectivamente no 

turno matutino: oito turmas do 6º ano, sete turmas do 7º Ano; no turno vespertino: sete 

turmas do 8º Ano, sete turmas do 9º Ano) e uma turma da EJA interventivo; no turno noturno: 

Educação de Jovens e Adultos: 1º, 2º e 3º segmentos.  

Quanto ao gênero, temos em maior contingente o sexo feminino nas salas de aula. Em 

relação à situação socioeconômica dessa clientela são de classe média baixa caracterizada 

por ampla maioria de autônomos, empregados domésticos e comerciários. Outro fator 

importante na comunidade é que as mulheres em sua maioria são chefes de família. 

Possuímos um número significativo de alunos que moram com os avós e outros casos de 

alunos com pais que cumprem penas em instituição prisional. O mapeamento desses dados 

é possível através da atuação do Serviço de Orientação Educacional da escola em parceria 

com a coordenação pedagógica, onde as famílias são recepcionadas quando se dirigem à 

escola e acontece o momento de escuta e registram-se as informações sobre os alunos e 

suas relações familiares. 

O trabalho do SOE se define junto aos alunos no exercício diário de sensibilização, 

acompanhamento e orientação quanto aos direitos e deveres garantidos nas diversas leis 

que amparam toda Comunidade Escolar.  

                       

mailto:suzanaregia@ig.com.br
mailto:karlajanedf2013@hotmail.com
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Nas reuniões de pais e nas atividades culturais promovidas pela escola sempre valorizamos 

a importância da presença dos pais na instituição.  À vontade, o querer saber sobre a vida 

escolar do seu filho, a inserção da família nos projetos de prevenção a drogas, a saúde 

sexual, e a construção de uma cultura de paz deve ser amplamente discutida com todos na 

comunidade escolar e assim propor ações que direcionem projetos atendendo as 

necessidades da nossa comunidade.  

Sob o ponto de vista do relacionamento interpessoal entre alunos/professores e 

alunos/funcionários temos um bom convívio social. Muitos estudantes são solidários com os 

professores em sala, na ajuda com a turma em pequenas atividades como: monitoria, 

organização da classe para atividades extraescolar e participação nas atividades 

colaborativas para as festas na escola.  Os alunos elegem como atividade predileta os jogos 

interclasse na instituição. E as atividades culturais: cinema, clube, teatro e exposições. 

                Recentemente vivenciamos a Gestão Democrática e a eleição de novo Conselho 

Escolar na instituição e estamos na expectativa de junto com o corpo diretivo propor ações 

que valorizem o diálogo na comunidade escolar, estratégias de organização do trabalho 

pedagógico que promovam a interação do aluno, da família e dos profissionais da educação 

na escola. Buscar parcerias mais sólidas nas redes sociais internas e externas com vistas à 

educação integral do estudante. 

           A escola enfrenta algumas dificuldades que interferem no processo ensino 

aprendizagem, pois são fatores de ordem interna e externa que necessitam de intervenção 

da equipe gestora, todos os profissionais e SOE. Dentre eles pode-se citar: 

a) Falta de hábito de estudo dos alunos; 

b) Acompanhamento da família nas tarefas escolares; 

          A maior necessidade que a escola possui é a de registro disciplinar dos alunos e 

cumprimento do regimento escolar. 

             O Serviço de Orientação Educacional (SOE) busca administrar, resolver e viabilizar 

situações no cotidiano escolar; uma integração entre a família e a escola; a formação integral 

dos estudantes.  

Atualmente este Serviço funciona com três profissionais: nas matutinas duas orientadoras 

20h, um vespertino 20h e um noturno 20h. 

 

Justificativa dos projetos: 
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             O Plano de Ação tem como objeto desenvolver projetos que atendam as 

necessidades dos estudantes em consonância com o Projeto Político Pedagógico no 

ambiente escolar. E como alicerce para as ações elencou as Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito federal que enfatiza: a Orientação Educacional 

integra-se ao trabalho pedagógico da instituição educacional e a comunidade escolar na 

identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, colaborando para o 

desenvolvimento do aluno. Sua ação defende os pressupostos do respeito à pluralidade, 

liberdade de expressão, orientação, opinião, democracia da participação e valorização do 

aluno como um ser integral. 

Sendo assim, o planejamento das atividades no decorrer do ano será norteado com base nos 

dados coletados, conforme a realidade da escola. E em meio à construção do Projeto Político 

Pedagógico da instituição, o SOE busca participar e executar ações que contemplem os 

âmbitos: institucional, corpo docente e discente, família, rede social e comunidade. 

 Portanto, reafirmamos que o nosso compromisso com a educação integral do estudante de 

séries finais é reforçar a autonomia, projeção e integração dele em sociedade. E a atuação 

do SOE na instituição educacional, se torna evidente quando ela salta os muros da escola e 

a educação, a integração e a transformação vão além dos cursos regulares e se torna efetiva 

na vida do estudante. 

 

                                           FOCO DO SOE 

 

 

II. Ações/ Atividades: 

1. Ações para a implantação/ implementação do SOE 

              a) Ações 

b) Objetivos/ justificativa 

Aluno 

Inclusão 

Aprendi
zagem 

Socializ
ação 

Docent
e 

Rede 
social 

 

Mediaç
ão 

de 

Conflito
s 

Família 

Prevenç
ão 

Aconsel
hament

o 
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A cada ano letivo as profissionais do SOE procuram aprimorar o seu fazer levando em 

consideração o contexto geral e as novas demandas, ajustando-se de forma a contemplar, 

qualitativamente e revisitando ações positivas, bem como reavaliando aspectos que não 

atenderam na totalidade, os objetivos propostos. 

Ações/objetivos 

1- Elaborar Plano de Implantação do Serviço de Orientação Educacional respaldado no 

Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino; 

2- Apresentar a Orientação Educacional e suas atribuições ao diversos segmentos da 

Unidade de Ensino; 

3- Apresentar para ao corpo docente, discente e aos pais/responsáveis o Plano de Ação do 

Orientador Educacional; 

4- Esclarecer a comunidade escolar quanto às prioridades do Serviço de Orientação 

Educacional; 

5- Criar, organizar e manter arquivo para registro de todas as ações desenvolvidas no âmbito 

escolar; 

6- Fazer levantamentos de Instrumentos de trabalho como: Fichas diversificadas para 

registro de ações coletivas e individuais encaminhamento de professores, atendimentos a 

pais, entre outros. 

 

2. Ações no âmbito institucional 

 a) Ações  

 b) Objetivos/ justificativa 

O Orientador Educacional deverá ter uma visão macro da Unidade em que atua, buscando, 

conhecer a realidade e demanda escolar. 

Ações/objetivos 

1. Conhecer o Regimento Escola de Educação do Estado do Distrito Federal; 

2. Conhecer, participar da construção e apropriar-se do Projeto Político Pedagógica do CEF 

02- Riacho Fundo I; 

3. Orientar a comunidade escolar sobre o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente; 

4. Participar de forma efetiva no processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico; 

5. Elaborar Plano de Ação com diretrizes para a Orientação Educacional referente ao ano 

letivo; 

6. Colaborar e participar de ações que viabilizem a avaliação das atividades pedagógicas da 

instituição educacional. 
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3. Ações junto ao corpo docente 

a) Ações  

 b) Objetivos/ justificativa 

É fundamental que o Orientador estabeleça uma efetiva parceria com este profissional, 

integrando suas ações ao fazer do professor, viabilizando desta forma uma prática 

interdisciplinar e integrada ao currículo pleno da escola. A parceria entre professor e 

Orientador fortalecerá o desenvolvimento da humanização da pratica educativa. 

 

Ações/objetivos: 

1. Realizar ações no desenvolvimento de projetos interdisciplinares sobre: saúde, educação 

sexual, prevenção ao uso indevido de drogas, meio ambiente, ética, cidadania, valorização 

da mulher convivência saudável, entre outros, de acordo as prioridades estabelecidas pela 

escola, primando sempre pela humanização do currículo. 

2. Realizar a escolha dos representantes e vice representantes de turma. 

3. Acompanhar e subsidiar a atuação do professor Conselheiro de turma; 

4. Orientar os professores quanto à participação dos mesmos na identificação, no 

encaminhamento e acompanhamento dos/as alunos/as que apresentam dificuldades 

diversas: cognitivas, emocionas sociais, pessoais, biológicas e familiares; 

5. Viabilizar aos professores materiais como textos, artigos, filmes, músicas entre outros que 

possam ser trabalhados nas suas disciplinas. 

6. Viabilizar a devolutiva dos atendimentos /encaminhamentos/ dos alunos e turmas aos 

professores; 

7. Refletir junto aos professores sobre: mediação de conflito em sala de aula, autoconceito, 

autoimagem, e autoestima e liderança. 

8. Participar quinzenalmente das coordenações coletivas com os professores. 

 

4. Ações junto ao corpo discente 

 a) Ações  

 b) Objetivos/ justificativa 

A Orientação Educacional tem como objetivo fundamental oportunizar ao educando o 

desenvolvimento pleno, visando sua autonomia intelectual, profissional e emocional. Cabe a 

Orientação Educacional Escolar orientar o educando na tomada de consciência sobre seus 

valores, potenciais e dificuldades, dando-lhes oportunidade de auto avaliar-se para fazer 
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escolhas mais apropriadas e assumir responsabilidades; mediante uma prática 

sistematizada, contínua, coletiva, interdisciplinar, problematizada e contextualizada aos 

diversos elementos que exercem influência direta e indiretamente a sua formação. 

Ações/objetivos 

1. Apresentar aos alunos o objetivo e atribuições da Orientação Educacional; 

2. Acompanhar coletivamente ou quando necessário individualmente os alunos, dinamizando 

temas que atendam as suas especificidades; 

3. Realizar a escolha do representante de turma; 

4. Realizar reuniões periódicas com os representantes de turmas, acompanhando no 

desenvolvimento da sua liderança; 

5. Promover ações que permitam o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

6. Utilizar de instrumentos específicos que permitam o registro das intervenções em sala em 

sala de aula, atendimentos coletivos e individuais, encaminhamentos e acompanhamentos; 

7. Proporcionar ao educando informações a respeito do mundo trabalho; 

8. Proporcionar ao aluno vivenciar situações de aprendizagem que favoreçam a escolha da 

profissão de forma consciente; 

9. Coordenar o processo de sondagem de aptidões interesses e habilidades do educando; 

10. Desenvolver projetos interdisciplinares em parceria com os professores que favoreçam a 

socialização, a disseminação de valores humanos e a aquisição de atitudes/hábitos 

saudáveis; 

11. Promover atividades coletivas e interdisciplinares que favoreçam ao aluno a reflexão-

ação da importância de aprender a conviver, mediante atitudes de responsabilidade, 

cooperação, consideração, respeito, tolerância e sociabilidade; 

12. Promover atividades que desenvolva nos alunos o autoconceito, auto –imagem e auto – 

estima; 

13. Promover palestras conforme a necessidade e atividades da escola. 

14. Trabalhar com os alunos técnica/hábitos de estudo e atenção. Tendo em vista maior 

compreensão dos temas abordados no currículo escolar. 

 

 

5. Ações junto à família 

 a) Ações 

 b) Objetivos/ justificativa 
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A integração família/comunidade/escola é uma responsabilidade de todos, só através de um 

currículo integrado e coeso dividindo responsabilidades em prol de um só objetivo que a 

escola efetivamente alcançará êxito. De nada adianta buscar a parceria escola x família, sem 

antes preparará o currículo da escola, assim como toda a sua dinâmica escolar para esta 

integração. No entanto o Orientador Educacional dentro das suas especificidades poderá 

realizar importantes ações no processo de integração família/escola/comunidade, realizando 

ações que favoreçam o envolvimento dos pais no processo educativo. 

Ações/objetivos: 

1. Esclarecer para a família sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

2. Identificar e trabalhar junto á família, as causas que interferem no avanço do processo de 

ensino e de aprendizagem; 

3. Orientar os pais e/ou responsáveis para a compreensão da cultura escolar e a importância 

da intervenção dos mesmos quanto à manutenção de hábitos de estudos na criança e no 

adolescente; 

4. Promover momentos de estudos e reflexão quanto ao relacionamento familiar e prevenção 

de conflitos escolares; 

5. Observar e sondar possíveis influências, no ambiente familiar, que prejudica o 

desenvolvimento do educando, intervindo/ou encaminhando (rede interno-externa), sempre 

que necessário; 

6. Atender individualmente e/ou coletivamente pais e/ou responsáveis; 

7. Registrar todo o trabalho realizado pela Orientação Educacional com os pais. 

 

6. Ações na área de estágio supervisionado em OE 

 a) Ações 

 b) Objetivos/ justificativa 

Cabe ao Orientador Educacional proporcionar vivência teórica - prática aos estudantes na 

área de Orientação Educacional, quando houver demanda. 

Ações/objetivos: 

1. Apresentar todo o trabalho da Orientação Educacional; 

2. Proporcionar ao estagiário a vivência de situações reais de conflito. Tomadas de decisão 

que permeiam as atividades da Orientação Educacional; 

3. Proporcionar á reflexão quanto à conduta ética para atuar de acordo ao Código de Ética 

da Orientação Educacional; 
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4. Apresentar a OP da Orientação Educacional. 

 

7. Ações junto à rede social 

 a) Ações  

 b) Objetivos/ justificativa 

A ação do Orientador é fortalecida quando o mesmo busca parcerias com outros 

profissionais e instituições especializadas; 

Ações/objetivos: 

1. Estabelecer parceria com profissionais de outras instituições tendo em vista o 

fortalecimento das ações desenvolvidas na Unidade Escolar; 

2. Encaminhar os alunos que apresentam problemas de conduta e dificuldades especificas 

de aprendizagem. 
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11.4- PLANO DE AÇÃO – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Christiane Freitas Melo de Souza - Servidora readaptada 

 

Setor da Atividade: 

Apoio à Direção e à Coordenação Pedagógica. 

Justificativa para a atividade: 

            O Centro Educacional 2 Riacho Fundo I, é uma unidade escolar que atende alunos do 

Ensino Fundamental anos finais no período diurno, Ensino médio e EJA, no período noturno. 

Trata-se de uma escola inclusiva, onde são atendidas crianças com deficiência. 

            O atendimento educacional especializado nas salas de recursos no período diurno se 

caracteriza por ser uma ação do sistema de ensino que visa atender as necessidades dos 

estudantes ao longo do processo educativo, constituindo-se num serviço disponibilizado pela rede 

pública de ensino para oferecer o suporte necessário às necessidades educacionais especiais 

dos estudantes, favorecendo seu acesso ao conhecimento, bem como contribuindo para que a 

inclusão colabore com que todos os atores da comunidade escolar possam reconhecer e conviver 

com as diferenças. 

            Além do atendimento educacional especializado realizado em salas de recursos e em sala 

de aula, algumas atividades ou auxílios devem ser disponibilizados dentro da escola como, por 

exemplo, um suporte direto  aos gestores da escola, à supervisão e coordenação pedagógica e a 

organização e controle das atividades fora da sala de aula no que for necessário para o bom 

funcionamento do trabalho pedagógico em suas diversas necessidades. 

            Tais atividades, desenvolvidas pelo professor readaptado, podem contribuir para a 

inclusão efetiva desses estudantes e melhor compreensão da comunidade escolar no que 

concerne ao respeito às diferenças. 

Objetivos: 

• Apoiar a gestão, a supervisão e coordenação pedagógica, na organização e controle das 

atividades da escola relacionadas ao ensino regular e ao ensino especial; 

• Apoiar professores da sala de recursos no que diz respeito às atividades pedagógicas 

voltadas para a inclusão dos estudantes com necessidades especiais. 

Metas: 

          O trabalho e apoio devem ser desenvolvidos durante todo o ano letivo, obedecendo ao 

calendário escolar e as atividades propostas pelo Projeto Político Pedagógico da escola. 

Profissionais responsáveis pela implementação do Plano de Ação: 

Demais envolvidos: 
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Gestão, Coordenação Pedagógica, Professores regentes do CED 2 Riacho Fundo I. 

Detalhamento da Atividade: 

• Participação na coordenação e organização das atividades pedagógicas da escola durante 

o ano letivo (Reunião de pais, datas comemorativas, projetos de assuntos significativos como 

diversidade, inclusão, dentre outros). Auxílio na organização de exposições, passeios, atividades 

culturais, dentre outros;/ 

• Atendimento aos pais de alunos especiais, favorecendo sua participação no 

desenvolvimento dos alunos, promovendo uma integração  com os professores e profissionais do 

AEE; 

• Participação na coordenação do trabalho pedagógico das Sala de Recursos generalista, 

Sala de Recursos específica de D.A .e Sala de Recursos de Altas Habilidades, promovendo 

interação entre os Serviços de atendimento e auxiliando no que for necessário promovendo 

planejamento de atividades como   confecções de materiais pedagógicos( jogos, cartazes, 

desenhos, artesanato, dentre outros.); 

• Análise e acompanhamento  da documentação dos alunos especiais (laudos, exames 

específicos e necessidades especiais dos estudantes); 

• Realização no início do ano letivo uma apresentação de todos os alunos especiais 

matriculados, de forma que os professores e os demais profissionais de ensino tenham a 

oportunidade de conhecer as necessidades especiais de cada aluno, observando suas limitações 

e peculiaridades; 

• Promoção de palestras sobre adequação curricular ressaltando sua importância para o 

trabalho pedagógico, viabilizando auxílio ao professor, esclarecendo dúvidas e orientando no que 

for necessário; 

• Auxílio os professores na elaboração da Adequação curricular, bem como 

acompanhamento de sua operacionalização com o intuito de oferecer um melhor aproveitamento 

dos alunos com deficiências e surdos em sala de aula  comum , em Classes especiais e também 

nas salas generalistas e específica de D.A; 

• Participação na elaboração de projetos específicos para as salas de Recursos generalista 

e específica de D.A., promovendo aos alunos a oportunidade de utilizar seu potencial através de 

trabalhos diversificados, onde os alunos  possam ter aulas práticas, tendo contato direto com a 

Arte, com instrumentos musicais, dança, esporte, lazer, gastronomia e atividades culturais 

diversas; 

• Coordenação de trabalhos pedagógicos da Sala de Recursos Específica de D.A., a qual 

atende como Pólo, onde os alunos de anos iniciais de outras escolas recebem o atendimento 

pelos profissionais especializados. 
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• Promoção de encontros bimestrais com os pais dos alunos atendidos em Salas de 

Recursos, para avaliação do trabalho realizado, culminância dos projetos realizados e orientações 

aos pais visando apoio, estímulo e acompanhamento dos filhos; 

Cronograma: 

            O trabalho e apoio devem ser desenvolvidos durante todo o ano letivo obedecendo ao 

calendário escolar e o Projeto Político Pedagógico da escola. 

Avaliação: 

         A avaliação será realizada ao longo do processo em reuniões específicas com a gestão, 

supervisão e coordenação pedagógica, bem como nas coordenações pedagógicas e nas reuniões 

com a comunidade escolar. 
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11.5- PLANO DE AÇÃO – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – ENSINO REGULAR ANOS 

FINAIS 

 CENTRO EDUCACIONAL 02- RIACHO FUNDO I – DF – ANO LETIVO 2018 

OBJETIVO GERAL 

Socialização dos alunos estruturando os conhecimentos necessários com a interdisciplinaridade entre os 

conteúdos ao longo do ano.  

Objetivos 

Específicos 

Metodologia AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVE

IS 

CRONOGRAM

A 

-Planejar e 

direcionar as 

atividades do 

ano letivo. 

- Estudo 

- Debate 

-Leitura de 

textos 

- Vídeos 

- Outros 

Semana de 

planejamento 

Desenvolvimen

to dos alunos 

nas diversas 

áreas do 

conhecimento. 

- Direção 

- 

Coordenadores 

e professores 

- Semana 

conforme 

programação 

do calendário 

oficial da 

SEEDF. 

- Direcionar as 

atividades 

pedagógicas 

voltadas para a 

aprendizagem 

em ciclos. 

- Formação 

Continuada  

(Ciclos) 

- Estudo 

- Debate 

-Leitura de 

textos 

- Vídeos 

- Outros 

Momento 

pedagógico 

Formação 

Professores 

Desenvolvimen

to dos alunos 

nas diversas 

áreas do 

conhecimento 

bem como 

participação 

dos alunos no 

processo dos 

ciclos de 

aprendizagens. 

- Direção 

- Supervisão 

-Coordenação 

- Professores 

- Ao longo do 

ano letivo, nas 

coordenações 

pedagógicas. 

- 

Acompanhamen

to das 

atividades 

desenvolvidas 

pelos 

professores. 

- Elaboração 

de prova 

interdisciplinar 

- 

Acompanhamen

to do 

planejamento 

pedagógico 

Envolvimento 

dos alunos em 

atividades 

interdisciplinare

s 

- Direção 

- 

Coordenadores 

- Professores 

 - Ao longo do 

ano letivo, nas 

coordenações 

pedagógicas. 

- Acompanhar o 

desempenho 

doa alunos de 

acordo com os 

- 

Reagrupament

os 

- Júri simulado 

- 

Desenvolviment

o das atividades 

interventivas 

- Participação 

efetiva dos 

alunos com 

dificuldades em 

- Direção 

- 

Coordenadores 

- Professores 

- Ao longo do 

ano letivo, nas 

coordenações 

pedagógicas. 
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níveis de 

aprendizagens 

auxiliando nas 

atividades 

interventivas. 

- Atividade de 

leitura 

- Atividades de 

escrita 

- Outros 

determinados 

conteúdos. 

Promover a 

conscientização 

da importância 

da vida em 

sociedade, da 

saúde física e 

mental. 

- Palestras 

- Filmes 

- Saídas 

pedagógicas 

- Trabalhos em 

equipe. 

- Semana de 

Educação para 

a vida 

Mudanças de 

atitudes diárias 

dentro do 

ambiente 

escolar e 

familiar. 

- Direção 

- Supervisão 

- Coordenação 

- Professores 

- Alunos 

- Semana 

conforme 

programação 

do calendário 

oficial da 

SEEDF. 

Promover a 

interação entre 

alunos. 

- Jogos 

- Atividades 

culturais 

- Atividades 

esportivas 

entre as turmas 

- Jogos 

Interclasse 

 

Participação 

dos alunos nas 

atividades de 

Educação 

Física. 

- Direção 

- Supervisão 

- Coordenação 

- Professores 

- Alunos 

- De 22/05 a 

27/05 

Aproximação da 

cultura regional 

de cada 

estudante e 

suas 

respectivas 

localidades de 

origem. 

- Gincana 

cultural 

- Festa Junina Reunir equipe 

pedagógica e 

alunos 

Reunir 

comunidade 

escolar 

- Direção 

- Supervisão 

- Coordenação 

- Professores 

- Alunos 

- Comunidade 

 

10/06 

Promover à 

conscientização 

a miscigenação 

brasileira 

 

- Palestras 

- 

Apresentações 

Culturais 

- Apresentação 

de danças 

- Dia da 

Consciência 

Negra 

Ação dos 

alunos perante 

a comunidade 

afro-brasileira 

dentro da 

escola e na 

comunidade 

local. 

  

- Direção 

- Supervisão 

- Coordenação 

- Professores 

- Alunos 

- Comunidade 
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11.6- PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EJA NOTURNO  

CENTRO EDUCACIONAL 02 - Riacho Fundo I- DF - ANO LETIVO 2018 

                                                                                                    OBJETIVO GERAL  

Socialização dos alunos estruturando os conhecimentos necessários com a interdisciplinaridade entre os 

conteúdos ao longo do semestre dentro das suas especificidades. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁV

EIS 

CRONOGRAMA 

Desenvolver 

hábitos de 

higiene e 

conscientizaç

ão sobre os 

malefícios 

dos vícios; 

Conscientizaç

ão da 

importância da 

vida em 

sociedade, da 

saúde física e 

mental; 

Semana de 

Educação 

para a Vida: 

palestras com 

lanche 

especial e 

exibição de 

filmes; 

Mudança das 

atitudes diárias 

dentro do 

ambiente 

escolar e 

familiar; 

Coordenadore

s e área de 

humanas, 

códigos e 

linguagens, 

exatas e 

biológicas; 

Semana conforme 

programação do 

calendário oficial 

da SEEDF. 

Conscientizar 

os alunos 

para os 

benefícios do 

esporte do 

homem 

integral; 

Interação entre 

os alunos; 

Jogos 

interclasses; 

Participação 

efetiva dos 

alunos nas 

aulas de 

Educação 

Física; 

Professores de 

Educação 

Física; 

Junto com a 

programação da 

Semana de 

Educação para a 

Vida. 

Conhecer a 

origem e a 

cultura dos 

alunos; 

Aproximação 

da cultura 

regional de 

cada 

estudante e 

suas 

respectivas 

localidades de 

origem; 

Festa Junina Participação 

efetiva e 

envolvimento 

dos alunos nas 

apresentações 

culturais da 

festa; 

Direção, 

Supervisores; 

Coordenadore

s, Professores 

e Alunos;  

Dia 10 de Junho, 

conforme 

calendário do ano 

em curso. 

Trabalhar o 

desenvolvi- 

mento 

intelectual e 

criativo do 

aluno, com o 

Desenvolver o 

raciocínio 

lógico, 

cognitivo e 

criativo; 

Feira de 

Ciências e 

Arte; 

Desenvolvime

nto dos alunos 

nas áreas de 

Exatas, 

Humanas, 

Ciências e 

Professores 

das áreas de 

Exatas, 

Humanas, 

Ciências e 

Códigos e 

Dia 11 de Outubro 

do ano letivo em 

curso,  
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intuito de 

transformá-lo 

num cidadão 

mais crítico; 

Códigos e 

Linguagens; 

Linguagens; 

Valorização 

dos alunos e 

a 

conscientizaç

ão da 

miscigenação 

brasileira; 

Respeito à 

dignidade 

humana e à 

cultura afro; 

 

 

 

Dia da 

Consciência 

Negra; 

Ação dos 

alunos perante 

a comunidade 

afro-brasileira 

dentro da 

escola e na 

comunidade 

local; 

Direção, 

Supervisores; 

Coordenadore

s, Professores 

e Alunos; 

Dia 20 de 

novembro 

 

11.7-PLANO DE AÇÃO DO AEE/SALA DE RECURSOS ESPECÍFICA - ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO – ÁREA ACADÊMICA- ATIVIDADES 

Simone Hélida Borges de Paula- matrícula 34.986-0 

 

Objetivo Geral: Viabilizar a suplementação curricular para que os estudantes explorem áreas de interesse, 

aprofundem conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas à criatividade e ao seu 

foco de interesse. Desenvolver ações pedagógicas que devem preparar para autonomia e independência, 

estimular atividades de planejamento, implementar diferentes formas de pensamento e oferecer 

estratégias que estimulem o pensamento criativo e avaliativo. Proporcionar nesses espaços o 

desenvolvimento de habilidades sócio emocionais, de motivação, de aquisição de conhecimentos 

referentes à aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa e de desenvolvimento de projetos. 

Justificativa: O fundamento institucional do atendimento na Sala de Recursos Específica de Altas 

Habilidades/Superdotação é o de promover a suplementação didático-pedagógica através de atividades 

de Enriquecimento Curricular Tipo I, II, III. Seguindo a orientação de atendimento pela modulação de 

turmas de no máximo 36 estudantes distribuídos em três turmas no matutino, e três turmas no vespertino, 

com um encontro semanal no contra turno. 

Dimensões de atuação: Institucional/Pedagógica/Familiar/ social. 

 

Objetivos Específicos Ações Integração Cronograma 

Realizar encontro com os pais 

para apresentação do trabalho e 

planejamento das ações futuras;  

• Estimular a realização da 

- Apresentação do 

trabalho nas Escolas 

Classe da região, 

visando o 

-Oportunizar aos 

estudantes à construção 

dos jogos relacionados 

aos temas estudados; 

- Durante o ano 

letivo. 
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matricula na sala de recursos;  

• Buscar estabelecimento de 

parceria com universidades para 

viabilizar a participação de 

estagiários como colaboradores 

no desenvolvimento dos projetos 

e estudos dos alunos;  

• Buscar parcerias com outros 

órgãos para conseguir recursos 

materiais e humanos no sentido 

de desenvolver o trabalho na 

sala de recursos;  

• Montar um quadro com dados 

de possíveis colaboradores 

voluntários;  

• Realizar encontro geral com 

alunos para definição de projetos 

e estudos independentes que 

serão desenvolvidos bem como 

definição de dias e horários de 

trabalho na sala de recursos; 

• Proporcionar momentos de 

troca e socialização com demais 

alunos e comunidades escolar, 

dos conhecimentos 

desenvolvidos através de 

oficinas, encontros, exposições, 

palestras, apresentações e 

outros; 

 

• Realizar encontro geral que 

favoreçam a convivência, 

socialização e enriquecimento 

dos alunos;  

• Realizar encontros com os pais 

para trabalhar assuntos de 

interesse dos mesmos e que 

visem o desenvolvimento, 

esclarecimento de 

dúvidas e captação dos 

alunos. 

 

-Realização de oficinas 

para o desenvolvimento 

de habilidades; 

 

- Atendimentos 

semanais na Sala de 

Recursos Específica; 

 

- Participação em 

Eventos e Feiras de 

Ciências onde a sala 

de recursos funciona e 

em outras UE’s para 

divulgação dos 

trabalhos 

desenvolvidos pelos 

estudantes na Sala de 

Recursos Específica de 

Altas Habilidades/ 

Superdotação;  

 

- Comemoração do Dia 

Do Superdotado: 11 de 

novembro; 

 

- Estimulação de 

descobertas através da 

pesquisa e 

contextualizar quando 

necessário para 

conhecimento do 

estudante; 

 

- Desenvolver palestra, 

  

- Confecção de painéis, 

vídeos e slides da 

produção dos estudantes 

e temas relacionados a 

Altas Habilidades/ 

Superdotação; 

 

- Envolvimento dos pais, 

Sala de Recursos, 

Itinerância e gestão da 

escola; 

 

. Oportunizar o encontro 

dos estudantes do polo 

do Riacho Fundo com os 

estudantes do polo do 

Núcleo Bandeirantes por 

meio de oficinas, 

passeios e etc.; 

 

-Proporcionar momentos 

de troca e socialização 

com demais alunos da 

comunidade escolar (no 

caso Escolas Classe) 

dos conhecimentos 

desenvolvidos através 

de oficinas, encontros. 

Exposições, palestras, 

apresentações e outros; 

 

- Encontros dos 

professores de sala de 

recursos entre os polos 

para troca de 

experiências a respeito 

do desenvolvimento do 

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano 

letivo. 

 

 

- Durante o ano 

letivo. 
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convívio e realização dos alunos 

e de seus familiares;  

• Viabilizar a construção e 

execução do projeto pessoal de 

cada aluno a partir de suas 

necessidades e interesses;  

• Proporcionar ampliação e 

aprofundamento dos conteúdos 

através de atividades 

exploratórias de temas que 

extrapolam o currículo regular, 

favorecendo a participação em 

experiências de aprendizagem 

diversa das que o currículo 

apresenta; 

• Participar de programas de 

apoio especializado, de natureza 

pedagógica, para suplementar o 

atendimento educacional em 

classe comum; 

• Proporcionar ambiente 

estimulador, que favoreça o 

desenvolvimento e a expansão 

de suas habilidades, tanto quanto 

a ampliação de seus interesses; 

• Oportunizar a convivência 

criativa, atividades cientificas, 

tecnológicas, artísticas, de lazer 

e desporto, que congreguem 

grupos similares, sendo 

estimulado e motivado por 

programas de enriquecimento, 

como projetos de pesquisa, 

visitas (PLANETÁRIO DE BRASÍLIA, 

CCBB, CAIXA CULTURAL, MUSEU 

DOS CORREIOS, MUSEU DA 

IMPRENSA, MUSEU TCU, 

ZOOLÓGICO e etc.),  

reunião e oficina com 

pais, filhos e 

professores do ensino 

regular;  

 

 

-Promover desafios que 

girem em torno de 

ideias importantes e 

úteis, enriquecendo 

seu conhecimento atual 

e proporcionando 

oportunidades para 

alargar seus horizontes 

pessoais, projetar 

objetivos maiores e 

desenvolver o senso de 

responsabilidade e 

independência 

intelectual; 

 

-Realização de 

entrevistas com os 

alunos;  

 

- Desenvolvimento de 

projetos na área de 

interesse do aluno; 

 

- Construção do 

Portfólio 

 

- Projeto Caça-Talento: 

descobrindo talentos 

na escola;  

 

- Projeto Soletrando. 

 

trabalho, já com visitas 

agendadas para o polo 

do Plano Piloto e 

Taguatinga. 

-Participação em 

palestras, seminários e 

cursos contribuindo com 

a formação do 

profissional para melhor 

desempenho e atuação 

no atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano 

letivo. 

- Durante o ano 

letivo. 
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 • Favorecer a reflexão, 

objetivando criar condições de 

saber lidar com a diferença entre 

seu potencial e o potencial dos 

outros indivíduos;  

• Desenvolver atividades criativas 

promovendo habilidades de 

liderança e comunicação;  

• Propor o modelo de 

aprendizagem experimental, no 

qual possa vivenciar situações 

reais de aprendizagem, 

proporcionando experiência 

pratica do que está sendo 

teorizado;  

• Proporcionar atividades que 

favoreçam o desenvolvimento 

intelectual e cognitivo por meio 

de jogos que promovam a 

atenção, concentração, rapidez 

de pensamento, onde possa 

participar ativamente 

observando, discutindo, 

refletindo, operando, 

transformando, argumentando e 

elaborando hipótese 

 

 

 

 

 

- Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

-Durante o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante o ano 

letivo 
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 11.8- PLANO DE AÇÃO - SALA DE RECUSOS MULTIFUNCIONAL GENERALISTA 2018 

Anair Cipriano Oliveira – 32804-9 / Antônia Célia Bonfim Soares – 200243-4 / Sônia Maria Aguiar 
Coelho – 34220-3 

PLANO DE AÇÃO 2018 

INTRODUÇÃO 

 O presente Plano de Ação foi elaborado em conjunto pelas professoras das Salas de 

Recursos Generalista objetivando subsidiar uma educação de qualidade aos jovens alunos com 

necessidades especiais desta U.E. 

 A finalidade das "Ações" é desenvolver princípios que possam permitir um aprendizado 

significativo, de modo a contemplar os interesses educacionais e as mudanças de perspectiva 

que influenciam no desenvolvimento e na redefinição das necessidades especiais de cada 

discente a partir das adequações curriculares metodológicas, estudo de caso, planos de 

atendimento e projetos educacionais inclusivos. 

 Dada à dimensão das ações aqui propostas, buscamos elencar estratégias para: 

 Proporcionar práticas que facilitem a aprendizagem como um todo;  

  Viabilizar as especificidade de cada aluno de modo a levá-los a superar as barreiras que 

os excluam do contexto de aprendizagem; 

 Valorizar positivamente os resultados que influenciam a aprendizagem; 

 Proporcionar uma escola inclusiva para todos. 

 O trabalho na Sala de Recursos Generalista a ser realizada no CED 02 RF-I constitui 

grande desafio que envolve diferentes graus de responsabilidade, comprometimento, 

investimento e trabalho que não se limita apenas às ações descritas neste documento. Porém 

vale ressaltar que, este plano de ação possibilitará a garantia dos direitos educacionais do corpo 

discente desta escola. 

OBJETIVO GERAL 

 Auxiliar os docentes, equipe gestora e comunidade escolar, por meio da atuação do AEE, 

no decorrer do ano letivo de 2018 a importância do processo de inclusão na sociedade, da 

acessibilidade e da formação dos ANEE’s. 

 Esclarecer a atuação da Sala de Recursos Generalista como um todo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Para os alunos com DI, DF, TGD, DMU - Promover a melhora do desenvolvimento dos alunos 

por meio da aprendizagem complementar. 
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 • Para os alunos com Deficiência Física - primamos pela realização de Tecnologia Assistiva - T.A. 

a fim de que os mesmos participem ativamente de todos os espaços e atividades escolares. 

• Prever a confecção e aquisição de recursos que garantam a acessibilidade dos alunos, bem 

como de um intercâmbio entre os profissionais da Sala de Recursos, a família e outros 

seguimentos profissionais. 

 • Garantir que os direitos dos alunos sejam respeitados, com relação às adequações 

curriculares metodológicas e ao seu empoderamento, garantindo a sua participação em decisões 

que lhe digam respeito. 

 • Proporcionar ações junto aos professores, sobre a deficiência dos alunos, adequações 

curriculares e o papel do AEE. 

 • Promover a inclusão dos alunos ANEE's, por meio de atividades pedagógicas. 

 • Buscar parceria com empresas a fim de que os alunos com idade avançada sejam 

inseridos no mercado de trabalho. 

 • Disponibilizar recursos tecnológicos aos alunos, como acesso a computadores a fim de 

desenvolver atividades escritas e pesquisas por meio do uso destas ferramentas. 

 • Complementar os estudos referentes aos conhecimentos construídos nas classes 

comuns. 

 • Promover situações contextualizadas e passeios socioculturais, levando-os a se 

relacionarem em ambientes diversos, buscando melhor oportunidade de socialização e 

aprendizagem; 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O Plano de Ação da sala de Recursos Generalista desta Unidade de Ensino tem como principal 

foco a construção do conhecimento como caminho para o desenvolvimento, a inclusão e a 

inserção participativa dos alunos na sociedade. 

Para tanto, as ações constituem-se em meios para este fim, devendo ser apresentadas aos 

alunos de forma objetiva e criativa. 

Assim, o trabalho pedagógico da Sala de Recursos Generalista prioriza a coletividade, o direito à 

diversidade, o respeito à vida e valores como generosidade, solidariedade e compromisso, 

premissas estas que garantem ao aluno com ANEE’s o acesso à participação e permanência na 

escola regular inclusiva. 

 

POPULAÇÃO BENEFICIADA  

Alunos do Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I das Salas de Recursos Generalista. 
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ATENDIMENTO 

O atendimento será ofertado aos ANEE’s, no diurno e no noturno, conforme plano e horário de 

atendimento individual, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 12:00 horas para os 

alunos matriculados no turno vespertino e noturno, e das 14:00 às 18:00 horas para os alunos 

matriculados no turno matutino e noturno. 

   

METODOLOGIA 

Na sala de recursos, o aluno é atendido individualmente ou em pequenos grupos, com 

Atendimento Educacional Especializado-AEE realizado sempre no turno contrário ao horário de 

aula, com exceção dos alunos que possuem temporalidade que podem ser atendidos também no 

seu turno, nos horários vagos de aula.  

 

As avaliações são realizados pelos mesmos, nas salas de aula regulares, tendo a opção de 

terminá-las, em turno contrário, nas salas de recursos, caso tenham dificuldades para a leitura. 

 

O planejamento das aulas é individualizado, observando as particularidades/necessidades de 

cada aluno.·. 

Diagnóstico Objetivo Meta Ação Responsável 

 

Necessidade 

de aumentar 

a 

participação 

da 

comunidade 

no âmbito da 

inclusão. 

 

Fortalecer a 

integração entre 

escola/comunidade; 

a fim de 

conscientizar o 

direito a inclusão no 

que rege a Lei. 

 

Integrar todos os 

segmentos da 

comunidade 

escolar, visando 

maior participação 

nas decisões 

coletivas, 

assumindo o papel 

de 

corresponsáveis 

pelo processo 

educacional 

especializado. 

 

Cadastrar pais 

dispostos a 

contribuírem em 

atividades 

escolares, 

serviços 

voluntário; 

Publicar em 

painel da escola 

e também no 

blog os serviços 

que podem ser 

prestados pelos 

pais; 

 

Equipe gestora e 

demais 

segmentos da 

comunidade 

escolar; 
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Promover 

momentos de 

socialização 

entre os 

segmentos 

escolares 

(reuniões, 

dinâmicas, 

galinhada, 

bazar, feijoada, 

bailes, 

passeios, 

campeonatos, 

tarde de tortas e 

salgados, show 

de talentos, chá 

pedagógico, 

etc.). 

 

Necessidade 

de 

socialização 

dos alunos 

ANEE’s como 

um todo. 

 

Criar estratégias 

nas Coordenações 

junto aos 

professores 

regentes fazendo 

uso da adequação 

curricular para os 

alunos quanto à 

necessidade dos 

mesmos realizarem 

as tarefas escolares 

extraclasse 

(individual ou/e 

grupos) e a 

importância de 

 

Aumentar o índice 

de alunos que 

consigam suprir 

suas necessidades 

especiais quanto  

as atividades 

escolares. 

 

-Convocar pais 

e/ou 

responsáveis 

desses alunos 

para maior 

acompanhamen

to da vida 

escolar do 

mesmo; 

 

- Realizar 

atividades em 

sala de aula 

juntamente com 

 

Equipe gestora, 

Professores, 

SOE pais e 

alunos. 
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portarem seus 

materiais 

pedagógicos 

relacionando esses 

itens como fatores 

preponderantes na 

garantia do sucesso 

escolar dos 

mesmos.  

os alunos para 

promover uma 

melhor 

socialização. 

 

Baixo 

Rendimento 

Escolar 

 

Melhorar o índice de 

sucesso escolar 

através da 

promoção de um 

Ensino de 

Qualidade. 

 

Melhorar o 

rendimento 

escolar. 

 

 

-Implementação 

de projetos 

interventivos 

pontuais; 

 

-Estabelecer a 

cultura de 

trabalhar os 

dados negativos 

do diagnóstico 

inicial detectado 

pelos 

professores 

quando da 

sondagem, 

traçando as 

intervenções 

necessárias 

com suporte da 

coordenação e 

demais 

envolvidos no 

apoio 

 

Equipe gestora, 

Professores, 

Equipe da GEB-

NB, EAPE-DF, 

Professores do 

AEE, SOE, pais e 

alunos.  
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pedagógico; 

 

-Apoiar os 

professores no 

elaboração de 

estratégias 

visando atender 

as 

especificidades 

dos seus alunos 

ANEE’s. 

 

 

_ Promover 

palestras aos 

alunos e pais 

sobre 

valorização da 

vida, temas 

profissionalizant

es e outros que 

criem nesses 

alunos melhor 

visão de futuro;  

 

-Orientar o 

encaminhament

o de casos de 

alunos que 

possam estar 

refletindo na 

disciplina 

questões de 
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dificuldades 

pedagógicas, 

principalmente 

os alunos com 

diagnósticos de 

(TGD, DI, DF, 

etc.); 

 

-Encaminhar os 

casos 

específicos o 

mais rápido 

possível para 

avaliação;  

 

Necessidade 

de 

capacitação 

da Equipe 

gestora, 

Professores, 

SOE pais e 

alunos a 

trabalhar/atua

r com os 

ANEE’s 

dentro e fora 

de turmas. 

 

Sensibilizar os 

professores sobre a 

importância da 

formação 

continuada. 

 

Promover 

atividades com os 

professores da 

U.E. com 

temáticas 

relacionadas aos 

ANEE’s nas 

coordenações. 

 

- Dinamizar as 

coordenações 

pedagógicas 

como espaço de 

esclarecimentos 

ao respeitos dos 

diagnósticos 

dos ANEE’s. 

 

- promover 

oficinas com 

temáticas 

envolvendo 

técnicas e 

métodos de 

ensino.  

-Incentivar a 

inscrição no 

 

Equipe gestora, 

Professores, 

EAPE-DF, 

Professores do 

AEE, SOE, pais e 

alunos. 
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curso da EAPE 

na área da 

inclusão.  

 

 

OBS - As atividades previstas neste PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO DA SALA 

GENERALISTA DO CED02RF-I serão realizadas no decorrer do ano letivo de 2018, constando 

as ações nos planos bimestrais, salientando que há ações que pela especificidade as destinam 

a serem realizadas no decorrer de todo o ano letivo. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Fevereiro / 

Março e 

sempre 

que 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março/Abril 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborar o Plano 

de Ação em 

conjunto com o 

PPP da Escola e o 

Plano de Ação da 

escola; 

 

- Análise dos 

laudos e 

diagnósticos dos 

alunos com 

ANEE’s; 

 

- Buscar laudos 

dos alunos que 

não tem no dossiê 

e analisá-los; 

 

- Apresentação na 

Coordenação 

coletiva dos 

 

- Pesquisas, 

reuniões com 

a comunidade. 

 

 

- Analisar 

laudos já 

existentes na 

escola; 

 

 

- Ir nas U.E. de 

origem dos 

alunos dos 

6ºs, 7ºs anos e 

outros; 

 

- Solicitar 

juntos aos 

professores a 

Adequação 

 

1º 

SEMESTE/

2016 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Computador

es, papel 

A4, internet 

e 

impressora. 

 

 

 

 

Laudos, 

 

- Professores do 

AEE – CED2- 

RF I, Equipe 

Gestora e da 

escola. 

 

 

 

- Professores do 

AEE – CED2- 

RF I  

 

 

 

- Professores do 

AEE – CED2- 

RF I  
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ANEE’s e seus 

respectivos 

diagnósticos. 

 

Participação da 

Semana da 

Educação 

Inclusiva.  

 

Participação da 

Semana da Água 

 

Dia letivo temático  

 

Participação na 

Semana para a 

vida 

 

 

- Participar do 

Desfile do 

Aniversário do 

Riacho Fundo; 

 

 

- Dia Nacional da 

Educação 

Ambiental 

 

 

- Jogos JINCED 

02 

 

 

Curricular. 

 

Dinâmicas nas 

turmas e 

atividades 

diversas. 

 

Dinâmicas nas 

turmas e 

atividades 

diversas. 

 

A ser definido 

nas 

coordenações 

juntamente 

com o grupo 

de professores 

e 

coordenadores

. 

 

 

Debates e 

palestras. 

 

 

 

 

 

 

 

- Acompanhar 

os trabalhos 

diagnósticos

, estudos de 

casos, etc. 

 

- Transporte 

próprio. 

 

 

 

 - Laudos, 

diagnósticos

, estudos de 

casos, etc. 

 

 

Papeis 

canetas e 

Jogos e etc. 

 

 

 

 

 

Papeis 

canetas, 

internet e 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores e 

coordenadores 

do AEE – 

CED2- RF I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Direção, 

Professores do 

AEE – CED2- 

RF I 

professores 

regentes e 

Comunidade 

escolar. 
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Maio/Junho 

 

 

 

 

 

Junho 

 

 

- Durante o 

ano letivo  

 

 

 

 

 

 

 

Jul./Agosto

/set 

 

 

 

 

 

 

- Festa Junina 

 

 

 

 

 

- Atendimento 

Educacional 

Especializado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação dos 

conselhos de 

classes. 

 

 

 

 

 

- Elaboração dos 

Planos de AEE e 

orientação das 

adequações 

metodológicas. 

das alas cujos 

temas serão 

definidos no 

coletivo. 

 

 

- Atividades 

pedagógicas 

diversas – 

pintura nas 

mãos. 

 

Inclusão dos 

ANEE’S nas 

modalidades 

ofertadas. 

 

 

Inclusão dos 

ANEE’S na 

participação. 

 

 

 

- De acordo 

com cada 

Plano de 

atendimento 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeos, 

internet e 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

- Faixas e 

cartazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Direção, 

Professores do 

AEE – CED2- 

RF I 

professores 

regentes e 

Comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

- Direção, 

Professores do 

AEE – CED2- 

RF I 

professores 

regentes e 

Comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

- Professores do 

AEE. 

 

 

- Professores de 

AEE, 

 

 

 

 

- Cada 

aluno será 

atendido 

dois vezes, 

em turno 

contrário, 

ou mais se 

houver 

necessida

de na 

semana, 

onde serão 

trabalhado

s os 

planos de 

atendiment

os nas 

áreas 

ofertadas. 
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Setembro/

Out 

 

 

 

 

 

Nov. /dez. 

 

 

 

 

 

 

- Assinatura dos 

termos de 

compromisso de 

atendimento ou do 

termo de 

desistência. 

 

- Ofertar a 

comunidade e 

corpo docente 

momentos de 

formação: 

 

- Passeios com 

enfoque social, 

cultural e 

pedagógico. 

 

Dia Nacional de 

Luta da Pessoa 

com Deficiência 

 

- Dia Nacional da 

Consciência 

Negra 

 

Atividades 

complementares 

de AEE, 

 

 

 

Orientação 

aos pais e 

professores e 

etc. 

 

 

- Pesquisas de 

técnicas – 

redigir em 

acordo com 

laudos e 

estudo de 

casos; 

-Elaboração 

de jogos e etc. 

 

- Realizar 

reunião com 

pais e alunos; 

- AEE; 

 

- Palestras, 

leitura de 

textos, 

debates, 

trocas de 

experiências, 

visitas, dentre 

outras. 

 

_ Palestras, 

 

 

 

 

 

- 

Pedagógico

s, tais 

como: 

Jogos, 

materiais 

concretos, 

vídeos, 

computador

es, músicas, 

passeios e 

outros 

conforme 

especificida

de do 

atendimento

. 

 

laudos, 

estudos de 

caso e etc. 

 

- Termos de 

compromiss

o e 

mensagem. 

- Termos de 

desistência 

e 

Professores 

regentes e 

Direção. 

 

 

 

 

 

- Professores do 

AEE – CED2- 

RF I  

 

 

 

 

- Professores do 

AEE, pais ou 

responsáveis e 

alunos. 

 

- Idem. 

 

 

- Professores de 

AEE, 

Professores 

regentes e 

Direção. 

 

 

- Professores de 

AEE, 

Professores 

regentes e 
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Dinâmicas, 

Vídeos, 

apresentações

. 

 

 

Culminância e 

confraternizaç

ão com os 

alunos. 

 

 

 

 

mensagem. 

 

 

- Cartazes, 

folders, 

mensagens, 

comunicado

s, Data 

Show, Sala 

de vídeo, 

TV, etc. 

 

- Transporte 

- 

Autorização 

- Crachás 

- Lanche 

Direção. 

 

 

- Professores do 

AEE da escola 

e Equipe 

Gestora. 

 

 

11.9- PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

SALA DE RECUSOS DEFICIÊNCIA AUDITIVA- D.A 

 

CENTRO EDUCACIONAL 02 DO RIACHO FUNDO I 

PROFESSORAS ALYNE DAYANE PACIFICO SOUSA 

CHRISTIANE FREITAS MELO DE SOUZA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Ação foi elaborado em conjunto pelas professoras das Salas de 

Recursos Deficiência Auditiva- DA, professores regentes e direção objetivando subsidiar 

uma educação de qualidade aos jovens alunos com Deficiência Auditiva.  

A finalidade das "Ações" é desenvolver princípios que possam permitir um 

aprendizado significativo, de modo a contemplar os interesses educacionais e as 

mudanças de perspectiva que influenciam no desenvolvimento e na redefinição das 

necessidades especiais de cada discente a partir das adequações curriculares 
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metodológicas, estudo de caso, Planos de atendimento e projetos educacionais inclusivos. 

Dada a dimensão das ações aqui propostas, buscamos elencar estratégias que: 

 Proporcionem práticas que facilitem a aprendizagem como um todo;  

  Viabilizem lidar com a especificidade de cada aluno de modo a levá-los a superar 

as barreiras que os excluam do contexto de aprendizagem; 

 Tratar positivamente os resultados que influenciam a aprendizagem; 

 Melhor proporcionar uma escola inclusiva para todos. 

O trabalho nas Salas de Recursos  a serem  realizados  no CED 02 RF-I  constitui  

grande desafio  que envolve diferentes graus de responsabilidade, comprometimento, 

investimento e trabalho  que não se limitam apenas às ações descritas neste documento. 

Porém vale ressaltar que, este plano de ação possibilitará a garantia dos direitos 

educacionais do corpo discente desta escola..  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Auxiliar no desenvolvimento do aluno com deficiência auditiva, por meio da 

aprendizagem científica, da acessibilidade e da inclusão na sociedade. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Capacitação de professores, servidores e alunos em Libras proporcionado a 

inclusão efetiva do aluno surdo/D.A 

 • Garantir que os direitos dos alunos sejam respeitados, com relação as adequações 

curriculares metodológicas e ao seu empoderamento, garantindo a sua participação em 

decisões que lhe digam respeito. 

 • Realizar formação continuada junto aos professores, sobre a deficiência dos 

alunos, adequações curriculares e o papel do AEE. 

 • Promover a inclusão dos alunos ANEE's com alunos sem deficiência, por meio de 

atividades pedagógicas a fim de que esta interação resulte no desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 • Buscar parceria com empresas a fim de que os alunos com idade avançada sejam 

inseridos no mercado de trabalho. 

 • Disponibilizar recursos tecnológicos aos alunos, como acesso a computadores, 
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redes de relacionamentos, e-mails, facebook, instagram, whatsap e outros a fim de que 

interajam com outras pessoas e desenvolvam atividades escritas e de raciocínio por meio 

do uso destas ferramentas. 

 • Complementar os estudos referentes aos conhecimentos construídos nas classes 

comuns. 

 • Promover o aprendizado da Libras para o estudante que optar pelo seu uso. 

• Promover situações contextualizadas e passeios socioculturais, levando-os a se 

relacionarem em ambientes diversos, buscando melhor oportunidade de 

socialização e aprendizagem; 

  •  Utilizar as tecnologias da informação e da comunicação para o aprendizagem da 

Libras (como primeira língua) e da Língua Portuguesa (como segunda língua). 

 

JUSTIFICATIVA 

O Plano de Ação das sala de Recursos D.A,  desta Unidade de Ensino tem como 

principal  foco a construção do conhecimento como  caminho para o desenvolvimento e 

inserção participativa dos alunos na sociedade. 

Para tanto, as ações constituem-se em meios para este fim, devendo ser 

apresentadas aos alunos de forma objetiva e criativa. 

Assim, o trabalho pedagógico das duas Sala de Recursos D.A, prioriza a 

coletividade, o direito à diversidade, o respeito à vida e valores como generosidade, 

solidariedade e compromisso, premissas estas que garantem ao aluno com NEE, o  

acesso, a participação e permanência  na escola regular inclusiva 

 

POPULAÇÃO BENEFICIADA  

 Alunos do Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I  das Sala de Recursos 

Deficiência Auditiva e demais da unidade supracitada. 

 Alunos Surdos da  CRENB do 6º ano - 9º ano e Ensino Médio, uma vez que a sala 

de DA é pólo na CRE-NB. 

 

ATENDIMENTO 

O atendimento será ofertado aos alunos ANEEs, no diurno, conforme plano e horário de 

atendimento individual, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 12:00 horas para os 

alunos matriculados no turno vespertino, e  das 14:00 às 18:00 horas para os alunos matriculados 

no turno matutino. 
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METODOLOGIA 

Na sala de recursos, o aluno é atendido individualmente ou em pequenos grupos, 

com atendimento realizado sempre no turno contrário ao horário de aula. 

As avaliações são realizadas pelos mesmos, nas salas de aula regulares, tendo a 

opção de terminá-las, em turno contrário, nas salas de recursos, caso tenham dificuldades 

para a leitura. 

O planejamento das aulas é individualizado, observando as 

particularidades/necessidades de cada aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEMESTRE 
LETIVO 

MÊS/PERÍ
ODO 

AÇÕES ESTRATÉ
GIA 

RECURSO
S 

RESPONSÁ
VEL 

OBS 

 
1º 
SEMESTE/2
016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Março / 
Abril 
 
 
 
 
 
 
Início de 
Março, Abril 
e sempre 
que 
necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Março/Abril 
 

 
- Elaborar o 
Plano de 
Ação em 
conjunto 
com o PPP 
da Escola e 
o Plano de 
Ação da 
escola; 
 
 
-  Análise 
dos laudos e 
diagnósticos 
dos alunos 
com NEEs; 
 
 
- Buscar 
laudos dos 
alunos que 
não tem no 
dossiê e 

 
- 
Pesquisas, 
reuniões 
com a 
comunidad
e. 
 
 
 
 
- Analisar 
laudos já 
existentes 
na escola; 
 
 
-  Ir nas 
U.E. de 
origem dos 
alunos dos 
6ºs , 7ºs 
anos e 
outros; 

 
- 
Computado
res, papel 
A4, internet 
e 
impressora. 
 
 
 
 
Laudos, 
diagnóstico
s, estudos 
de 
casos,etc 
 
- 
Transporte 
próprio. 
 
 
 
 

 
- 
Professores 
do AEE – 
CD2- RF I, 
Equipe 
Gestora e da 
escola. 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE – 
CD2- RF I  
 
 
 
- 
Professores 
do AEE – 
CD2- RF I  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fomos 
nos dias 
08,17, 21 e 
31 de 
março de 
2016. 
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1º e 2º 
SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º e 2º 
SEMESTRE
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º E 2º  
SEMESTRE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Todo ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Durante o 
ano letivo  
 
 
 
 
 

analisá-los; 
 
- Inicio do 
Curso de 
Libras A1- 
parceria 
EAPE/CAS/
CED 2 R.F.I 
 
- Elaboração 
os Planos 
de AEE e 
orientação 
das 
adequações 
metodológic
as. 
 
- Assinatura 
dos termos 
de 
compromiss
o de 
atendimento 
ou do termo 
de 
desistência; 
 
 
 
- Participar 
do Desfile 
do 
Aniversário 
do Park  
Way; 
 
 
 
 
 
- Participar 
do Desfile 
do 
Aniversário 
do Riacho 
Fundo; 
 

 
 
 

- 

 
 
- 
Pesquisas 
de 
técnicas – 
redigir em 
acordo 
com 
laudos e 
estudo de 
casos; 
 
- Realizar 
reunião 
com pais e 
alunos; 
- AEE; 
 
 - Idem; 
 
 
 
- Ir para o 
local 
definidos 
pela 
equipe 
organizado
ra do Park 
Way. 
 
 
 
 
- 
Acompanh
ar os 
trabalhos 
das alas 
cujos 
temas 
foram 
definidos 
no 
coletivo. 
 
 
- De 
acordo 
com cada 
Plano de 

 - Laudos, 
diagnóstico
s, estudos 
de casos, 
etc 
 
 
- Termos 
de 
compromis
so e 
mensagem. 
- Termos 
de 
desistência 
e 
mensagem. 
 
 
- Faixas, 
cartazes, 
lanche e 
ônibus para 
transporte. 
 
 
 
 
 
 
- Faixas e 
cartazes. 
 
 
 
 
 
 
- 
Pedagógico
s , tais 
como: 
Jogos, 
materiais 
concretos, 
vídeos, 
computador
es, 
músicas, 
passeios e 
outros 
conforme 

 
 
- 
Professores 
do AEE – 
CD2- RF I  
 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE, pais 
ou 
responsávei
s e alunos. 
- Idem. 
 
 
 
- Direção, 
Professores 
do AEE – 
CD2- RF I , 
professores 
regentes e 
Comunidade 
escolar 
 
 
- Idem 
 
 
 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As Salas 
de 
Recursos 
ofertarão 3 
dias de 
atendiment
os ao 
aluno por 
turno para 
a semana. 
- Cada 
aluno será 
atendido 2 
vezes na 
semana, 
onde serão 
trabalhado
s os planos 
de 
atendiment
os nas 
áreas 
ofertadas. 
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1º 
SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
1º e 2º 
SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º e 2º 
SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º 
SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
09 à 13/05 
 
 
 
 
 
 
 
- Durante o 
ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sempre 
que 
necessário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Abril à 
Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
- 11/06 
 
 
 

Atendimento 
Especializad
o; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ofertar a 
comunidade 
momentos 
de 
formação:- 
Sobre o 
atendimento 
Educacional 
Especializad
o para o 
aluno com 
Deficiência 
Auditiva/ 
Surdez 
 
- Semana 
para a vida. 
 
 
 
 
- Passeios 
com 
enfoque 
social, 
cultural e 
pedagógico. 
 
 
 
- Orientação 
aos 
professores 
sobre 
especificida
des do 
atendimento 
dos alunos 
com NEE e 
adequações 

atendiment
o individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Palestras, 
leitura de 
textos, 
debates, 
trocas de 
experiênci
as, visitas, 
dentre 
outras. 
 
 
 
 
 
 
- Palestras 
- Reunião 
com 
familiares 
de alunos 
com NEE 
sobre 
drogas, 
sexualidad
e, valores 
familiares; 
 
- Centro 
Cultural 
Banco do 
Brasil; 
- Jardim 
Zoológico; 
- 
Planetário; 
- Clube; 

especificida
de do 
atendiment
o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vídeos, 
Data show, 
documentár
ios, textos, 
palestrante
s, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cartazes, 
folders, 
mensagens
, 
comunicad
os, Data 
Show, Sala 
de vídeo, 
TV , etc 
 
 
 
- 
Transporte 
- 
Autorização 
- Crachás 
- Lanche 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
Professores 
de AEE, 
Professores 
regentes e 
Direção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sala de 
Recursos 
D.A.  
 
 
 
 
- 
Professores 
de AEE, 
Professores 
regentes e 
Direção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE da 
escola e 
Equipe 
Gestora. 
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1º 
SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Julho/ 
agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 à 23/09 
(Semana da 
Deficiência) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 e 
29/10/2016 
 
 
 
 
19/11/2016 
 
 

de materiais 
pedagógicos 
e 
avaliativos. 
 
 
- 
Preparação 
para a 
OBMEP ( 1ª 
e 2ª fases) 
  
 
 
- Festa 
Junina 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Montar o 
Mapa 
Histórico 
das 
Olimpíadas 
no Mundo 
identificando 
Países 
Sede, 1ª 
modalidades 
e as atuais, 
bem como 
os maiores 
medalhistas 
do mundo e 
do Brasil. 
 
 
- Oficinas de 
Libras; 
 
 
 
 
 
- Jogos com 
Cadeirantes 
( a definir) 

- 
Catetinho; 
- Teatro; 
- Cinema; 
- Museu e 
Biblioteca 
Nacional; 
 
- 
Atendimen
to 
individual 
dos 
professore
s; 
- 
Participaçã
o das 
coordenaç
ões 
Pedagógic
as e 
Conselho 
de Classe. 
 
 
 
 
- Trabalhar 
com 
gráficos, 
escalas, 
percentual, 
problemas, 
simulados, 
etc. 
 
 
- 
Pesquisas 
sobre 
Folclores e 
Cultura 
dos 
Estados 
Brasileiros  
( danças, 
comidas, 
etc) 
- 
Culminânci
a da Festa 

 
- De acordo 
com as 
especificida
des do 
atendiment
o prestado 
(apostilas, 
laudos, 
cartazes, 
livros, 
acesso a 
internet, 
etc). 
 
 
 
 
 
- Livros, 
planilhas, 
computador
es, Internet  
e provas. 
 
 
 
 
 
- Internet, 
papéis, 
cartolinas, 
E.V.A., 
Cola 
quente e 
outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Internet, 
papel sulfit, 
fita dupla 
face, pincel 
atômico, 
E.V.A., 
pistola de 

 
 
- 
Professores 
regentes da 
escola; 
Professores 
do AEE e 
Equipe 
Gestora. 
 
 
- Toda a 
Comunidade 
Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE e 
Equipe 
Gestora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE,  
Palestrantes, 
convidados 
e  Equipe 
Gestora. 
 
 
 
IDEM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As datas 
serão 
agendadas 
conforme 
disponibilid
ade dos 
convidados
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/12/2016 
 
 

 
-;Dança a 
Cigana ( a 
definir); E - 
Teatro ( a 
definir) 
 
 
 
 
 
 
 Lazer da 
Inclusão  
 
 
 
 
- Feijoada 
Beneficente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Almoço de 
Encerrament
o do ano 
letivo com 
ida ao 
cinema e 
compra de 
livros no 
Shopping 

com 
danças, 
teatro e 
Guloseima
s. 
 
 
 
- 
Pesquisas; 
- 
Montagem 
de Painéis 
com os 
alunos; 
- Cartazes, 
etc 
 
 
 
 
 
 
 
- Oficina I 
– Prática 
de 
comunicaç
ão em 
Libras; 
- Oficina II 
 
 
 
Jogo 
Inclusivo. 
 
 
 
- Grupo de 
dança 
Inclusiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Arrecadar 
os itens 

cola 
quente. 
 
 
 
 
 
-  Alfabeto, 
números,... 
- Frases de 
saudações 
e de 
situações 
do 
cotidiano. 
 
- 
Transporte 
e lanche 
 
 
- 
Transporte 
e lanche 
A definir de 
acordo com 
o tema. 
 
 
 
 
 
 
- Diversos 
itens para 
Bazar, 
cartazes e 
faixas. 
 
 
- Itens 
necessário
s  para a 
feijoada; 
- Convite; 
- Cartazes 
e faixas 
 
 
 
 
- 

 
IDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE e 
Equipe 
Gestora. 
 
 
- 
Professores 
do AEE ,  
Equipe 
Gestora e 
Servidores 
da cantina. 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Professores 
do AEE, do 
EJA 
Interventivo, 
SOE e 
Equipe 
Gestora. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Os 
recursos 
arrecadado
s no bazar 
e na 
feijoada, 
serão para 
financiar o 
almoço dos 
alunos em 
dezembro. 
Caso sobre 
algum 
valor será 
destinado 
a APAM do 
CED02RF 
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necessário
s para o 
Bazar e 
vender 
 
- Fazer 
uma 
feijoada. 
 
 
 
 
 
 
- Levar os 
alunos ao 
Taguatinga 
Shopping 
em um 
restaurant
e,  livraria 
leitura e 
cinema. 

Autorização
; 
- Crachás; 
- 
Transporte; 
- dinheiro 
arrecadado 
no Bazar e 
na feijoada. 
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 12- PROJETOS 

Elaboração e execução de projetos interdisciplinares, multidisciplinares e especiais, com intuito de 

apresentar a educação escolar como um fator determinante no desenvolvimento do indivíduo na 

capacidade e na iniciativa de buscar por si mesmo novos conhecimentos, a autonomia intelectual, 

a liberdade de pensamento e de expressão. As aprendizagens mais desejáveis são as que o 

indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está ausente a transmissão, por outros indivíduos, de 

conhecimentos e experiências. 

12.1- PROJETO SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA EJA NOTURNO 

 

Centro Educacional 02 do Riacho Fundo 

Professor: todo corpo docente diurno e noturno 

Público-alvo: todo corpo discente da EJA  

Período previsto: maio de 2018 

 

Justificativa/ descrição resumida do projeto:  

Percebendo a necessidade da comum idade escolar, em conhecer melhor vários assuntos 

relacionados à convivência social, que estaremos desenvolvendo esse projeto, onde serão 

trabalhadas várias atividades na busca de interação com a população, buscando trabalhar com 

alunos e comunidade escolar as mudanças de hábitos e atitudes para uma sociedade melhor. 

Em plena era do conhecimento, não se pode trabalhar nos espaços escolares a informação vazia 

de sentido e desconectada de contextos, o novo paradigma da educação escolar está na 

transformação da mera informação de conhecimento significativo. 

Nesse projeto da Semana de Educação para a vida enfocaremos os temas transversais por meio 

de jogos, palestras e atividades coletivas. 

Objetivos gerais:  

 

 A realização desses jogos tem o objetivo geral de avaliar o grau de conhecimento dos 

alunos com relação às modalidades desportivas desenvolvidas bem como a promoção da 

interação social entre os alunos da escola. 

  Motivar e envolver os alunos, incentivando-os à prática da Educação Física e de seus 

conteúdos como instrumento de inclusão social para contribuir na formação integral do estudante 

como ser social e participante estimulando sua criatividade por meio da valorização dos jogos 

criados pelos alunos. 
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 Discutir e trabalhar matérias que não constam obrigatoriamente no currículo como Temas 

Transversais tais como: sexualidade, pluralidade cultural, saúde, ética, droga. 

 

Objetivos específicos:  

 Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre as modalidades desenvolvidas. 

  Promover interação social entre os alunos da escola. 

  Promover atividades visando à quebra de rotina no ambiente escolar. 

 Incentivar a pratica de atividades saudáveis. 

 Promover e despertar o prazer de consciência no ambiente escolar, tornando-o agradável 

para o desenvolvimento das atividades escolares e comunitárias. 

 Contribuir para o processo de socialização do aluno e sua integração na escola, através de 

jogos e atividades coletivas. 

 

 Ação Planejada, recursos e materiais: 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Os Jogos Intercalasses serão realizados nos dias 07 a 11/05/2018, durante o período normal de 

aulas, 19h às 23h, se necessário utilizaremos o dia de sábado para fechar os jogos.··. 

 

LOCAL 

Os Jogos Intercalasses serão realizados na quadra da escola. 

 

MATERIAIS: 

 bolas, rede, jogos de tabuleiro, apitos, cronometro, canetas, papel chamex. 

 

PREMIAÇÃO 

Futsal.  

- 1 troféu para o 1º lugar. 

- 1 troféu para o 2º lugar. 

- 1 troféu para o 3º lugar. 

- medalha para o artilheiro. 

- medalha para o melhor goleiro. 
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Avaliação:  

 A avaliação será realizada pelos professores através das atividades desenvolvidas e participação 

dos alunos nas atividades propostas no ambiente escolar durante a semana de educação para a 

vida 

 

12.2- PROJETO INTERVENTIVO 2018 

 

Identificação: CED 02 Riacho Fundo – Coordenação de Ensino do Núcleo Bandeirante 

 

Etapa: Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 

Projeto de Recuperação de rendimentos/conteúdos “Semestral” e ou/Reforço Escolar  

 

PÚBLICO ALVO: alunos do 6º ao 9º ano 

Alunos com baixo rendimento escolar e dificuldade de aprendizagem especificas no 1º e 2º 

bimestre de 2018 do Ensino Fundamental – Anos Finais (6° ao 9°) anos do Centro Educacional 2 

do Riacho Fundo.  

Alunos que serão atendidos:  

() Todos os alunos 

() Alunos com dificuldades 

() Alunos com necessidades especiais 

 Responsáveis pelo atendimento: professores 

Responsáveis pela indicação dos alunos:  

() Professores 

() Equipe Gestora/Coordenação baseado na indicação dos professores n conselho de classe. 

() SOE 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA:   

 Tendo em vista o desenvolvimento do aluno como um todo, desde sua aprendizagem, sua 

inserção na sociedade como um ser pensante e um futuro cidadão consciente de seus atos e 

responsabilidades o referido projeto, visa oportunizar aos alunos do Ensino Fundamental Anos 
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Finais  do Centro Educacional 2 do Riacho Fundo - DF, que apresentaram dificuldades 

acentuadas, tanto de alfabetização; de avanço escolar; problemas sociais, afetivos e familiares; 

dificuldades de leitura e escrita; de noções básicas da Matemática, como as quatro operações; 

conhecimentos específicos do currículo em movimento, desinteresse escolar. 

OBJETIVO GERAL  

Possibilitar aos alunos de 6º ao 9º ano, que apresentam dificuldades de aprendizagem (leitura, 

escrita e domínio das quatro operações e conhecimentos específicos do currículo em movimento), 

melhores condições para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Trabalhar aulas de reforço para alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 Criar hábitos de leitura;  

 Melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula;  

 Tentar suprir as dificuldades dos alunos através do atendimento individual/coletivo;  

 Desenvolver atividades que despertem a motivação e a concentração dos alunos;  

 Despertar o interesse dos alunos nas tarefas propostas em sala de aula e para casa; 

  Valorizar a leitura como fonte de informação;  

 Utilizar a leitura como instrumento de aprendizagem, incentivando o aluno a ler palavras e 

pequenos textos;  

 Utilizar atividades ortográficas para um melhor desenvolvimento da escrita e produção textual; 

 Resolver situações problemas envolvendo as quatro operações 

O quadro a seguir deverá ser preenchido. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Quais procedimentos didáticos serão utilizados: 

(  ) Reagrupamento 

(  ) Contrato didático 
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(  ) Aula expositiva dialogada 

(  ) Tempestade cerebral 

(  ) Mapa conceitual 

(  ) Estudo dirigido 

(  ) Lista de discussão por meio informatizados 

(  ) Phillips 6/6 

(  ) Grupo de verbalização e de observação. 

(  ) Seminários 

(  ) Estudo de caso 

(  ) Júri simulado 

(  ) Estudo do meio 

(  ) Oficinas 

* As atividades devem ser diversificadas evitando a padronização e a repetição. 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados através de leituras, escrita, participação oral, desenvolvimento do 

raciocínio lógico e interpretativo. A avaliação dar-se-á periodicamente na semana de realização 

do projeto. 

Deverá ser realizada a descrição dos procedimentos e instrumentos avaliativos realizados para 

acompanhar a avaliação do desempenho do estudante no Projeto Interventivo. 
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METODOLOGIA/PROCEDIMENTOS  

O projeto deverá se desenvolver da seguinte forma:  

 Reunião com a equipe escolar (professores, direção e coordenação) para discutir a viabilidade 

da implantação do projeto interventivo, bem como os critérios de seleção dos discentes;  

 Seleção dos alunos, através do conselho, que atingiram um rendimento mínimo com um 

somatório de 10 pontos nos 2 primeiros bimestres, em pelo menos uma disciplina, pois se 

observa que estes têm maiores dificuldades de aprendizagem;  

A proposta é trabalhar com os descritores, com foco na leitura, escrita e a problematização das 

quatro operações, e conteúdos específicos do currículo em movimento tendo como base a leitura 

e interpretação de textos variados;  

 

CRONOGRAMA 

As aulas aconteceram na semana de 03 a 07/07/2017, com o horário normal das aulas, neste 

período os professores avaliarão os discentes processualmente, através de atividades em sala de 

aula e para casa, provas, produções escritas, leituras de textos, pesquisas, a oralidade, 

participação efetiva nas aulas, valendo o valor que faltará para atingir 10 pontos no somatório das 

notas do 1º e 2º bimestre. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 Melhoria do nível de aprendizagem dos alunos envolvidos no projeto, em especial na leitura e 

escrita;  

 Melhoria da autoestima dos alunos e melhor desempenho nas atividades cotidianas na Escola e 

em casa;  

 Melhoria da leitura e escrita;  
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 Desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, interpretação de textos e de problemas;  

 

 12.3- PROJETO CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO  2017 A 2019 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO  

 Nome do projeto: “Conselho de classe participativo” 

 Nome da escola: CEF02RF-I 

 DIRETOR: Silvio Romero  de Oliveira  Lima. 

 VICE-DIRETOR: Eliete Rodrigues Gonçalves. 

 Chefe de Secretaria: Luzinete  Assencio Pereira. 

 Supervisor Pedagógico diurno: Maria de Jesus Maciel Costa. 

 Supervisor Pedagógico noturno: Marcela Paranaiba Bernardes. 

 Supervisores Administrativos: Rosalina Reis, Robson Nogueira B. Pais.  

 Coordenadores diurno: Conceição Aparecida Batista, Clever Almeida Corrêa, Alexandra 

Tatari F. de Vasconcelos. 

 Coordenadores noturno: Alceu Hayashi e Rossana Nóbrega.  

 Orientadoras: Jane Karla Alves Leite, Suzana Silva. 

  

1. Objetivos 

 

1.1- Geral 

   Resinificar o conselho para que ele funcione na análise das condições de ensino conforme 

Lei de Gestão Democrática.  

 

1.2- Específicos 

- Para a direção e a coordenação pedagógica:  Focar as reuniões na análise das condições 

institucionais que interferem na aprendizagem.  

- Para os professores: Analisar o percurso de cada aluno com base nas metas da escola.·. 

- Para os alunos: Avaliar a própria aprendizagem e se tornar protagonista no processo educativo. 

- Para os pais: Acompanhar a aprendizagem.  

 

2. Conteúdos 

- Administrativo: Levantamento de indicadores de aprendizagem por meio de fichas e 



88 
 

questionários, organização e consolidação das informações para dar visibilidade aos pontos que 

necessitam de maior atenção.  

- Relações interpessoais: Favorecimento da comunicação entre professores, alunos e gestores 

e criação de momentos de debate coletivo.  

- Comunidade: Compartilhamento de dados relevantes entre a escola e a família.  

3. Tempo 

-Uma vez a cada bimestre, reserve uma semana para a coleta de dados e para a tabulação das 

informações. 

3.1 Material necessário 

Folhas de papel com questionário para todos os alunos, fichas para os professores anotarem o 

desenvolvimento de cada estudante, fichas para a entrevista dos pais, calendário escolar com os 

dias letivos, dados sobre a frequência de alunos e professores e pastas para organizar o material. 

4. Desenvolvimento 

1ª etapa Envolvimento da equipe  

Planejamento junto com o coordenador e orientador  a realização de uma reunião com toda a 

equipe (gestora e docente) para avaliar o sentido e a contribuição do conselho de classe para a 

melhoria da aprendizagem. Apresente propostas para as próximas reuniões e solicite sugestões. 

Explique que os encontros passarão a ser um fórum de análise sobre as condições que a escola 

e as aulas devem assegurar para favorecer a melhoria do desempenho dos alunos. Geralmente a 

coordenação desse trabalho fica a cargo da orientadora educacional. Quando não houver esse 

cargo, a tarefa pode ser assumida por outro profissional da equipe de gestão e compartilhada 

com os demais (no caso de escolas grandes), mas sempre sob a supervisão do diretor ou do vice.  

2ª etapa Sensibilização dos estudantes  

Passar pelas salas de aula juntamente com o responsável pelo projeto para esclarecer aos 

estudantes a finalidade do conselho de classe. Diga a todos que eles começarão a participar 

também, respondendo perguntas sobre as aulas. Deixe claro que as informações servirão para 

melhorar o planejamento dos professores e da escola - o que vai ajudá-los a aprender mais e 

melhor.  

 

3ª etapa Questionários para os pais e alunos Os questionários para pais e alunos 

(representante e vice de turma) devem ser elaborados com linguagem simples e questões 

objetivas. O dirigido para os alunos será com perguntas específicas sobre as disciplinas e 

diferentes segmentos da escola.  

4ª etapa Coleta de dados  
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Na semana do pré-conselho os representantes. Uma semana antes da reunião do conselho, 

escolha com os coordenadores e orientadores educacionais o melhor dia para que as crianças e 

adolescentes  respondam o questionário - o que deve durar de 20 a 30 minutos. Depois do 

preenchimento da ficha, reserve um tempo para que elas façam oralmente algumas observações 

e anote-as nas respectivas fichas. As informações dos pais podem ser colhidas durante uma 

reunião regular com eles, pedindo que respondam o documento ou por meio de entrevista feita 

por um membro da equipe gestora. Os que não comparecerem podem ser contatados 

posteriormente.  

5ª  etapa Leitura e consolidação dos dados  

O responsável deve fazer dois tipos de levantamento. O primeiro, geral, vai reunir as respostas 

dos estudantes, destacando as aulas e as atividades mais citadas - as preferidas ou as mais 

difíceis. Vale lembrar que nem sempre o que os alunos mais gostam está relacionado à qualidade 

do ensino. Muitas vezes, eles se lembram dos momentos de mais interação com os colegas ou os 

que são menos exigidos. Isso deve ser analisado. O segundo é a sistematização por aluno, 

juntando os formulários preenchidos pelo professor, pelos pais e pela própria criança. Preste 

atenção em respostas como "não aprendi nada" e em citações parecidas feitas por vários 

professores a um mesmo aluno. Casos assim devem ser debatidos. 

6ª etapa Organização dos índices da escola  

Cabe à direção fazer a sua parte, por meio do levantamento de dados sobre os dias letivos 

programados e os efetivamente realizados, a frequência de alunos e professores e as avaliações 

dos bimestres anteriores de cada turma.  

7ª etapa Aplicação dos resultados  

No dia do conselho de classe, o responsável pela organização da reunião deve apresentar 

primeiro o panorama geral com as principais conclusões gerais, com quadros que mostrem os 

principais elementos a destacar. Depois, é preciso cruzá-los com as possíveis variáveis, que 

estarão na ficha do diretor, para colocar em discussão a real situação da escola e de cada aluno. 

O ideal é buscar soluções conjuntas para casos de estudantes com resultados abaixo do 

esperado, com o planejamento de atividades para que as aulas se tornem mais eficazes.  

Avaliação 

Discuta com a equipe as possibilidades de fazer mudanças significativas para melhorar as 

condições de ensino em decorrência dos dados recolhidos. Use-os também para aprimorar os 

próximos questionários e avalie se os formulários trazem os indicadores relevantes para repensar 

a organização da escola. 
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 12.4- PROJETO SALA DE LEITURA – SÉRIES FINAIS DIURNO 

 

UMA PROPOSTA DE INTERAÇÃO ENTRE A BIBLIOTECA E A SALA DE AULA: 

CONSTRUINDO PRÁTICAS DE INCETIVO Á LEITURA 

MARILUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO NOVAIS – matricula 202.380-6 

                                           PÚBLICO ALVO 

O projeto aqui apresentado buscou desenvolver, nas turmas de sexto ano,  ao nono ano. Durante 

todo o ano letivo. Consequentemente o trabalho também promoveu um aumento de visitas do 

público escolar á biblioteca. 

  2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

O tema deste projeto está voltado para a importância da Literatura na formação do leitor, a partir 

do desenvolvimento de dinâmicas na biblioteca. O trabalho teve também o objetivo de instruir os 

alunos quanto ao adequado uso do espaço da biblioteca. A linha do trabalho se enquadra nas 

experiências e iniciativas de sucesso implementadas como práticas inovadoras que contribuíram 

para a melhoria dos serviços públicos. O que nos motivou foi à vontade de mostrar para essas 

jovens quanta cultura e fantasia se encontra nos livros, desde habilidades escolares até a 

possibilidade de viajar para outros lugares, durante a leitura de um livro, como diz a própria fala 

de um dos estudantes participantes. 

 O letramento que interessou a este trabalho foi o letramento literário, que consiste em uma 

prática social que vai além da simples leitura: é uma competência que o aluno desenvolve dentro 

do campo literário, levando-o a aprimorar a capacidade de interpretar e a sensibilidade de ler em 

um texto a tecedura da cultura. (COSSON, 2007, p. 30, 103, 104). Cosson (2009) defende que o 

processo de letramento literário é diferente daquele. Para ele, a literatura deve ser ensinada na 

escola: 

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como tal, 

responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não 

escolarizar a Literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa 

escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesmo que mais 

nega do que confirma seu poder de humanização (COSSON, 2009, p.23). 
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 Essas considerações do autor nos levam a pensar que não podemos simplesmente exigir 

que o aluno leia a obra e ao final faça uma prova ou ficha, pois a leitura é construída a partir das 

experiências dos alunos e dos mecanismos que a escola desenvolve para trabalhar a leitura 

literária. E o papel do mediador (professor e auxiliar da sala de leitura) é indispensável no 

momento das trocas e diálogos sobre os livros lidos. Cabe ao mediador construir um Projeto de 

Literatura que instigue o discente a ler bons textos, para assim contribuir na formação dele como 

leitor. 

 Com esse trabalho houve a tentativa de nutrir e estimular o imaginário de algumas 

crianças, que só liam quando a professora pedia. Foi possível verificar um bom resultado no 

momento em que foram propostas as ações, pois os alunos que bom resultado no momento em 

que foram propostas as ações, pois os alunos que não se interessavam pela leitura propriamente 

dita, repensaram essa postura porque não se interessavam pela leitura propriamente dita, 

repensaram essa postura porque queriam participar da dinâmica “Deu Rato Na Biblioteca”. 

2.1 OBJETIVOS PROPOSTOS E RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivo Geral 

   Realizar um trabalho conjunto com a professora de Língua Portuguesa, visando incentivar a 

leitura de obras literárias, por meio da integração das ações realizadas em sala de aula e na 

biblioteca, contribuindo para a ampliação do letramento literário dos alunos e de sua capacidade 

de utilização do acervo literário disponível na biblioteca da escola. 

Objetivos Específicos 

 Estabelecer uma parceria com a professora de Língua Portuguesa, por meio do 

planejamento conjunto de atividades. 

 Desenvolver ações de incentivo à Leitura Literária. 

 Realizar a dinâmica Tempestade de ideias para a produção de textos. 

 Realizar a dinâmica deu rato na biblioteca. 

 Instrumentalizar os alunos para que possam utilizar o acervo literário disponível. 

                    Com o desenvolvimento do projeto, foi possível incentivar a pratica de leitura dos 

alunos do Centro Educacional 02 do Riacho Fundo 1, a partir de aí propor momentos de interação 

na biblioteca que estimulassem a participação dos discentes nas dinâmicas, que serviram 

também para orientar quanto ao adequado uso desse espaço cultural. Os estudantes fizeram 
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leitura, escreveram textos e realizaram apresentações das histórias lidas para os colegas durante 

as ações. Trabalharam durante meses em dois espaços diferentes: a sala de aula e a biblioteca 

em atividades que se complementaram. No momento final, ocorreram risos, aplausos e 

declarações sobre essa experiência inédita para o incentivo à leitura têm como base os bons 

resultados que os jovens conquistaram depois da proposta nas disciplinas de História e 

Português. 

As crianças compreenderam também a importância da organização do espaço da biblioteca e 

passaram a contribuir, praticando a ação de não recolocar os livros em lugares incorretos das 

prateleiras. 

        Cresceu também o número de visitas à biblioteca Cora Coralina e a procura de livros 

literários da Coleção Vaga Lume, do autor Daniel Delfoe e de outras obras. Esse ponto foi um dos 

grandes resultados alcançados pelo trabalho. 

       Os resultados foram positivos, pois os alunos se envolveram nas ações, deram sugestões 

sobre o trabalho e realizaram mais leituras depois dessa iniciativa. Outro fato constatado foi o 

aumento de empréstimos feitos por esses estudantes. 

2.2  AÇÃO PLANEJADA 

        O projeto demandou, inicialmente, a realização de um estudo sobre o processo de formação 

do leitor e utilização de acervos de bibliotecas para a elaboração de uma proposta que atendesse 

ás expectativas dos educandos. 

       Optamos pela realização de uma oficina literária, composta por várias ações, porque essa 

proposta, segundo Cosson (2009), torna possível a realização de uma simples exposição de 

cartazes até o desenvolvimento de diversas dinâmicas, que proporcionam a valorização do 

acervo, incentivam a leitura e possibilitam a desinibição dos leitores. 

       As etapas do trabalho desenvolvido na escola são as seguintes: 

1ºEntrega de questionário aos alunos e professora, indagando sobre o tema Leitura; 

2ºParticipação dos alunos no seminário em sala de aula; 

3ºTécnica para produção de textos na biblioteca denominada “Tempestade de ideias” 

4º Confecção dos textos produzidos pelos alunos; 

5ºApresentação dos textos produzidos pelos alunos; 

6°Organização de uma visita orientada a biblioteca, sob supervisão da professora e auxiliar, com 

o objetivo de contribuir para a localização dos livros propostos e apresentação de uma palestra 

sobre o adequado uso do espaço da biblioteca;  

7ºRealização da dinâmica “Deu rato na biblioteca com exposição dos textos produzidos pelos 

alunos da turma”.    
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A realização das sete etapas do Plano proporciona momentos de relações mediadas pela 

professora e pela auxiliar de biblioteca, isto é, ações que buscaram incentivar a leitura por meio 

de uma proposta integrada – sala de aula e biblioteca. A iniciativa tem adquirido sucesso em 

outras escolas, no momento em que os profissionais da educação apostam no trabalho conjunto 

para instigar com maior intensidade o interesse dos alunos pela leitura. 

Com essa imersão no cotidiano da turma, por meio dos contatos na biblioteca e na sala de aula, 

foi possível desenvolver as várias etapas do Plano de Ação. 

RECURSOS UTILIZADOS: 

GASTOS Nº DE ATENDIMENTOS EFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO 

Com decoração Novembro – 1     

Material da escola Março - 2  Ótimo 

Destinado para 

atividades escolas 

1:86 Atendimentos 

2:94 Atendimentos 

 

(3) CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

        3.1 Mecanismo ou Métodos de avaliação dos resultados 

A avaliação é feita pela profissional da biblioteca acrescida da opinião dos professores e 
comunidade escolar. 

       3.2 Resultados quantitativos e qualitativos 

O número de leitores aumentou e o desenvolvimento escolar melhorou, os estudantes passaram 
a ler e escrever com mais qualidade.  

(4) LIÇÕES APRENDIDAS 

4.1 Soluções adotadas para superação dos obstáculos 

Apresentação variada de atividades. 

Realização de parceria com professora. 

Ouvidoria para sugestões e possíveis críticas 
. 

4.2 Lições Aprendidas: 

Devido a essa experiência, conquistamos mais confiança em nosso trabalho. Pretendemos pôr em prática, 

para nos anos posteriores esse projeto. A intervenção mostrou que o interesse dos adolescentes pelos 

livros aumentou após a implementação desse projeto. 



94 
 

 12.5- PROJETO SALA DE LEITURA – EJA  

UMA PROPOSTA DE INTERAÇÃO ENTRE A BIBLIOTECA E A SALA DE AULA: 

CONSTRUINDO PRÁTICAS DE INCETIVO Á LEITURA 

MARILUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO NOVAIS – matricula 34.240-8 

 PUBLÍCO ALVO:    Primeiro segmento, segundo segmento e terceiro segmento de EJA. 

 1. ARÉA DE CONHECIMENTO 

O projeto foi concebido em um contexto pelo qual, as crianças e adolescentes apresentavam 

várias dificuldades para leitura, e uma delas, é que impulsionou o desenvolvimento deste projeto, 

que era a fuga de muitos alunos em relação aos livros, o que parecia confirmar a ausência do 

hábito de leitura entre esses jovens. Entretanto, com o trabalho realizado, os alunos mostraram-

se interessados e participaram das atividades propostas com entusiasmo. Com uma parceria 

entre as professoras da biblioteca e a professora de Língua Portuguesa e professores do primeiro 

segmento, enquanto profissionais da educação, numa Escola de Ensino Fundamental e EJA 

noturno, foi desenvolvido um trabalho conjunto na sala de aula e biblioteca, com o objetivo de 

incentivar a leitura dos alunos e o adequado uso deste espaço a ser realizado todo ano letivo. 

2-JUSTIFICATIVA 

O tema deste projeto está voltado para a importância da literatura na formação do leitor, a partir 

do trabalho desenvolvimento de dinâmicas na biblioteca. A linha do trabalho se enquadra em 

experiências e iniciativas de sucesso implementadas como praticas inovadoras que contribuíram 

para a melhoria dos serviços na sala de leitura.    Cabe ao mediador construir um Projeto de 

Literatura que instigue o discente a ler bons textos, para assim contribuir na formação dele como 

leitor.  A proposta também instrumentalizar os alunos para que possam utilizar o acervo literário 

disponível. Eles aprendem sobre a importância da organização de uma sala de leitura, entendem 

como é realizada a busca de um exemplar pelo catalogo e etc. 

3- OBJETIVOS PROPOSTOS E RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivo Geral  Realizar um trabalho conjunto com a professora de Língua Portuguesa, visando 

incentivar a leitura de obras literárias, por meio da integração das ações realizadas em sala de 

aula e na biblioteca, contribuindo para a ampliação do letramento literário dos alunos e de sua 

capacidade de utilização do acervo literário disponível na biblioteca da escola. 



95 
 

4-Objetivos Específicos 

 Estabelecer uma parceria com a professora de Língua Portuguesa, por meio do 

planejamento conjunto de atividades. 

 Desenvolver ações de incentivo à Leitura Literária. 

 Realizar a dinâmica Tempestade de ideias para a produção de textos. 

 Realizar a dinâmica deu rato na biblioteca. 

 Instrumentalizar os alunos para que possam utilizar o acervo literário disponível. 

    Com o desenvolvimento do projeto, foi possível incentivar a pratica de leitura dos alunos do 

Centro Educacional 02 do Riacho Fundo 1, a partir de aí propor momentos de interação na 

biblioteca que estimulassem a participação dos discentes nas dinâmicas, que serviram também 

para orientar quanto ao adequado uso desse espaço cultural. 

       Os estudantes fizeram leitura, escreveram textos e realizaram apresentações das histórias 

lidas para os colegas durante as ações. Trabalharam durante meses em dois espaços diferentes: 

a sala de aula e a biblioteca, em atividades que se complementaram. No momento final, 

ocorreram risos, aplausos e declarações sobre essa experiência inédita para o incentivo à leitura 

têm como base os bons resultados que os jovens conquistaram depois da proposta nas 

disciplinas de História e Português.       Os resultados foram positivos, pois os alunos se 

envolveram nas ações, deram sugestões sobre o trabalho e realizaram mais leituras depois dessa 

iniciativa. Outro fato constatado foi o aumento de empréstimos feitos por esses estudantes. 

         No noturno o EJA, tem uma dinâmica um pouco diferenciada, os alunos dos primeiros anos 

que estão alfabetizando quase todos de idade avançada, iniciam com gibis e livros em 

quadrinhos, a princípio alguém da equipe explica a dinâmica da sala de leitura, num segundo 

momento eles transitam livres e olham estantes, mas sempre pegam Gibis, e pedem ajuda para 

interpretar as histórias. O (a) professor (as) da turma em conjunto com a equipe da sala de leitura 

se dividem e da atenção corpo a corpo com os alunos. No final de duas visitas será dada uma 

atividade para incentivar os alunos. 

        Com esse projeto o aluno do noturno tem melhorado em levar os livros para ler, e buscado 

com frequência utilizar o espaço da sala de leitura. Sendo que o noturno tem dois computadores à 

disposição do aluno fazer pesquisas, no qual eles gostam e se sentem valorizados. Há uma 

procura continua e diferenciada, alunos de todos os segmentos, do 1º ao 3º segmento. 

 

5-AÇÕES E ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO 
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       Optamos pela realização de uma oficina literária, composta por várias ações, porque essa 

proposta, segundo Cosson (2009), torna possível a realização de uma simples exposição de 

cartazes até o desenvolvimento de diversas dinâmicas, que proporcionam a valorização do 

acervo, incentivam a leitura e possibilitam a desinibição dos leitores. 

       As etapas do trabalho desenvolvido na escola foram as seguintes: 

1ºEntrega de questionário aos alunos e professora, indagando sobre o tema Leitura; 2º 

participação dos alunos no seminário em sala de aula. 

2ºParticipação dos alunos no seminário em sala de aula; 

3ºTécnica para produção de textos na biblioteca denominada “Tempestade de ideias” 

4º Confecção dos textos produzidos pelos alunos; 

5ºApresentação dos textos produzidos pelos alunos; 

6°Organização de uma visita orientada a biblioteca, sob supervisão da professora e auxiliar, com 

o objetivo de contribuir para a localização dos livros propostos e apresentação de uma palestra 

sobre o adequado uso do espaço da biblioteca; 

7ºRealização da dinâmica “Deu rato na biblioteca com exposição dos textos produzidos pelos 

alunos da turma”. 

            A realização das sete etapas do Plano proporcionou momentos de relações mediadas 

pela professora e pela auxiliar de biblioteca, isto é, ações que buscaram incentivar a leitura por 

meio de uma proposta integrada – sala de aula e sala de leitura. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

6– CARACTERIZAÇÕES DA SITUAÇÃO ATUAL  

GASTOS Nº DE ATENDIMENTOS EFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO 

Com decoração Novembro - 1 Bom 

Material da escola Março - 2  Ótimo 

Destinado para atividades escolas 1:86 Atendimentos 

2:94 Atendimentos 
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6.1 Mecanismo ou Método de avaliação dos resultados 

A avaliação é feita pela profissional da biblioteca acrescida da opinião dos professores e 

comunidade escolar. 

6.2 Resultados quantitativos e qualitativos 

O número de leitores aumentou e o desenvolvimento escolar melhorou, os estudantes passaram 

a ler e escrever com mais qualidade.  

7 - LIÇÕES APRENDIDAS 

           7.1 Soluções adotadas para superação dos obstáculos        

  Apresentação variada de atividades. Realização de parceria com professora. Ouvidoria para 

sugestões e possíveis críticas 

            7.2 Lições Aprendidas 

Devido a essa experiência, conquistamos mais confiança em nosso trabalho. Pretendemos pôr 

em prática, para nos anos posteriores esse projeto. A intervenção mostrou que o interesse dos 

adolescentes pelos livros aumentou após a implementação das diferentes ações. 

 

12.6-  PROJETO XADREZ COMO MEIO DE AQUISIÇÃO DE DISCIPLINA, CONCENTRAÇÃO E 

APRENDIZAGEM. 

 

Professor Cesar Macedo Rodrigues, matrícula 46526-7. 

 Público-alvo: Alunos do 6º ao 9º anos e EJA 1º, 2º e 3º segmentos. 

 Período previsto: ano letivo 2018 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A prática do xadrez tem se mostrado como grande aliada do processo ensino-aprendizagem.  O 

ensino do jogo de xadrez nas escolas públicas daqui do Distrito Federal já está bastante 

consolidado como recurso pedagógico de benéficos resultados para o estudante. 

Este projeto representa uma atividade ludo-pedagógica extraclasse.  Essa atividade pedagógica 

deverá ser oferecida aos alunos que se mostrarem interessados na aprendizagem e prática de 

xadrez.  O autor deste projeto é o responsável pela execução do mesmo no âmbito da Escola. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar aos alunos uma ferramenta que contribua com o desenvolvimento de habilidades de 

raciocínio, de visão espacial, de concentração, de lógica, de estratégia, de abstração mental e de 

observação dedicada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ensinar as regras e a prática do jogo de xadrez;  

 Orientar o desenvolvimento de raciocínios próprios do jogador de xadrez;  

 Desenvolver a concentração adequada para a prática do jogo; 

 Adequar processos de abstração mental necessários ao xadrez; 

 Ensinar estratégias de ataque e defesa do jogo de xadrez; 

 Treinar algumas aberturas tradicionais do jogo de xadrez. 

 

12.7- PROJETO EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

  

Centro Educacional 02 do Riacho Fundo 

Professor: Gustavo Távora 

Público-alvo: alunos do 8º. E 9º. Anos do CED 02 do RF 

Período previsto: ano letivo 2018 

 

Justificativa 

A degradação ambiental, veiculada pelos meios de comunicação e percebida pelos nossos 

alunos, é provavelmente um dos maiores problemas da atualidade. 

Vivemos uma crise ambiental de escala mundial, onde a exploração inadequada dos recursos 

naturais demandado por hábitos predatórios de consumo está comprometendo a existência de 

toda fauna e flora. Trata-se de uma crise profunda e complexa, na qual a degradação ambiental é 

conseqüência da degradação de valores éticos e culturais, que afligem e permeiam as 

sociedades. 
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Romper com estes processos de degradação e estabelecer novos paradigmas em busca da 

sustentabilidade e manutenção das formas de vida é o grande desafio do professor em sala de 

aula. 

Nesse sentido, a contribuição da Educação Ambiental  é valiosa e fundamental, considerando seu 

caráter potencialmente crítico e transformador. 

 

Objetivo Geral 

 

Desenvolver no educando conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação do 

meio ambiente. 

 

Objetivos específicos 

 

Desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, históricos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éticos; 

Garantia da democratização e a socialização das informações socioambientais; 

Participação da sociedade na discussão das questões socioambientais, fortalecendo o exercício 

da cidadania e o desenvolvimento de uma consciência crítica e ética; 

Fortalecimento da integração entre ciência e tecnologia, em especial o estímulo à adoção de 

práticas sustentáveis que minimizem os impactos negativos sobre o ambiente. 

Despertar nos alunos valores e ideias de preservação da natureza e senso de responsabilidade 

para com as gerações futuras; 

Apresentar alternativas e soluções para as questões ambientais pertinentes no dia a dia escolar. 

Conscientizar os alunos sobre a importância do meio ambiente e como o homem está inserido 

neste meio; 

Estimular para que se perceba a importância do homem na transformação do meio em que se 

vive, e quais interferências negativas tem se causado à natureza; 

Incorporar o respeito e o cuidado para com o meio ambiente. 

 

Metodologia 

 Apresentação de vídeo educativo infanto- juvenil, que trate da questão do lixo, da 

preservação do meio ambiente trazendo a importância da reciclagem; 



100 
 

 Explicação sobre a importância de Reciclar, Reaproveitar, Reutilizar, respeitando a vida e a 

Ecologia. 

 Apresentação de estudo dirigido sobre o dia mundial da água. 

  Campanha informativas contra a Dengue, Zika e Chikungunya e  um dos problemas como 

o acúmulo de lixo (com cartazes e informativos). 

 Confeccionar brinquedos e utilitários com materiais recicláveis. 

 Apresentação de textos informativos sobre poluição ambiental e seus efeitos, como efeito 

estufa, chuva ácida, inversão térmica, etc.; 

 Benefícios da compostagem, etc. 

 

Avaliação 

 

A avaliação deverá ser contínua e integrada, através de observação e registro da participação e 

envolvimento de cada aluno. 
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12.8- PROJETO CURSO DE LIBRAS NA ESCOLA ( EAPE/CAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO CURSO: Libras Básico I -  EAPE 

INSTITUIÇÃO PROMOTORA: Centro Educacional 02 Riacho Fundo 1 

COORDENADORA DE CURSOS: Lira Matos – nucapecasdf@gmail.com  

PROFESSORA RESPONSÁVEL:  

 ALYNE DAYANE PACIFICO SOUSA – alynevet@yahoo.com.br 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 Horas, sendo 36 horas presenciais e 24 horas à 

distância. 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas -  

  
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

                                                          CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE BRASÍLIA 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM SURDEZ – CAS/DF 

 

 

 
 

mailto:nucapecasdf@gmail.com
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Turma A:  Terça-feira das 09:00 ás 12:00 (CED 02 R.F.1) 

Turma B: Terça-feira das 14:00 ás 17:00 (CED 02 R.F.1) 

SEMESTRE/ANO: 2º sem/2017 

EMENTA: Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS através do uso de 

estruturas e funções comunicativas elementares. Introdução ao sistema fonético e fonológico da 

LIBRAS. 

I – OBJETIVOS:   

 Apresentar questões comuns referentes aos surdos e sua organização social e cultural; 

 Iniciar o aluno na compreensão em LIBRAS; 

 Iniciar o aluno na produção em LIBRAS; 

 Introduzir elementos fonéticos e fonológicos que constituem a LIBRAS. 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 Introdução da compreensão e produção em LIBRAS; 

 Organização social e cultural referente aos surdos; 

 Expressões faciais afetivas e gramaticais, expressões associadas à sentença na LIBRAS; 

 Desmistificar algumas concepções sobre as línguas de sinais; 

 Lei da LIBRAS n° 10.436/02 e o decreto n° 5.626/05 que a regulamenta. 

III - METODOLOGIA: 

 Exposição teórica; 

 Diálogos em Libras; 

 Dinâmicas de grupos; 

 Leitura e análise de textos; 

 Prática da produção e compreensão em LIBRAS; 

 Dramatização. 

IV - AVALIAÇÃO 

 Acontecerá de forma processual de maneira a contemplar os objetivos da disciplina. 

Serão usados os seguintes instrumentos 

 Avaliação escrita; 

 Avaliação prática; 

 Avaliação das produções realizadas em sala. 

Serão feitas avaliações individuais e em grupo, levando-se em consideração todas as atividades 

discentes e o desempenho do aluno no decorrer do semestre. 
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V – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 10% Assiduidade 

 30% Atividades em sala e horas indiretas 

 30% Prova Prática 

 30% Prova Escrita 

Obs. Para ser aprovado, o cursista precisa alcançar acima de 60%. 

VI – FREQUÊNCIA: 

 75% de presença 

 25% de falta 

 O Cursista poderá ter no máximo 2 faltas JUSTIFICADAS. 
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13- AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PP 

 

Será feita a observação sistemática das ações propostas no PPP. Será registrado bimestralmente 

o desenvolvimento de ações e projetos da escola através da avaliação institucional que ocorrerá 

no final de cada semestre escolar. Nos dias letivos temáticos serão demonstrados os resultados 

parciais confrontando com os objetivos e ações propostas nesse PPP.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                       

ATITUDE E DEMOCRACIA PARA AVANÇAR... 

Enquanto educadores não podemos esquecer que todo esforço será em vão, se o grande astro 

de nosso show não despertar!  

Despertar para a importância deste momento em que “todos unidos pela educação” buscam 

disponibilizar oportunidades para que os alunos consigam lograr êxito nos estudos. 

Despertar para o fato de que o que o mundo oferece com facilidade, com facilidade também 

poderá esvair-se... Um ditado popular afirma “o que vem fácil, vai fácil”. Isso pode ser observado 

diariamente por todos, basta prestarmos atenção para constatar tal assertiva.  

Despertar para o fato de que as drogas destroem laços afetivos e a vida...  

Despertar para o fato de que o ontem não retorna o amanhã não nos pertence e que só um hoje 

bem vivido poderá nos levar a vivenciar os nossos sonhos... 

Despertar para o fato de que ninguém poderá fazer o que só depende de nós... 

Despertar para o fato que o que você faz e fala contaminam o ambiente, seja negativamente, seja 

positivamente, então escolha a última alternativa. 

Enfim, não podemos nos esquecer de que o nosso grande desafio é justamente este: Criar 

estratégias para despertá-lo de nossos educandos. 
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