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APRESENTAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Brazlândia, segue as orientações dadas pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, centrada na proposta da Gestão Democrática que defende os princípios 

norteadores cidadania, diversidade e sustentabilidade humana eixo central da ação 

pedagógica. 

Para o ano letivo de 2019 toda a discussão e trabalho pedagógico foram 

voltados para a adequação de seus espaços e projetos de forma a atender a Organização 

Escolar do 3º Ciclo, que fora implantado no ano de 2017. 

Após discussão na Semana Pedagógica o tema geral delimitado foi 

Brasília: Cidade da Diversidade, sendo que no primeiro semestre serão trabalhados 

temas como as questões hídricas, doenças, histórico das cidades, crescimento 

desordenado, expressões literárias e culturais de Brasília, qualidade de vida, entre outros. 

No segundo semestre serão trabalhos temas mais relacionados à 

Diversidade, como questões de gênero, religião, raça, cultura e princípios como Respeito, 

Moralidade, Ética, Liberdade, Pluralismo, Igualdade, Legalidade e outros. 

A presente Proposta Pedagógica visa apresentar os objetivos, metas e 

estratégias no processo de construção do conhecimento e na formação de cidadãos 

conscientes e atuantes. Apresentando a educação como responsabilidade de todos. Foi 

elaborada a partir de levantamentos e apontamentos feitos pela Comunidade Escolar e 

pelos profissionais atuantes na Unidade de Ensino. 

 



4 

 

HISTORICIDADE 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia atualmente tem 

apresentado resultados de sucesso, mas há poucos anos atrás não tinha um histórico 

muito positivo no que diz respeito ao caráter social. Podendo ser destacado momentos 

ruins em que o "rótulo CAJE" era comum e pejorativo, entre todas as outras escolas e 

entre a comunidade escolar. 

De forma geral, os alunos traziam experiências de vida marcadas pelo 

desrespeito aos direitos humanos, onde a honestidade, o respeito, a amizade e a 

solidariedade eram valores escassos na realidade de cada um. Famílias desestruturadas, 

filhos abandonados ou aos cuidados de parentes próximos eram comuns no ambiente 

escolar. 

Diante deste retrato os alunos se apresentavam desestimulados, 

defasados em série-ano, alunos violentos, sem autoestima e com uma visão de mundo 

deturpada, onde a naturalização e a banalização de tudo que é ruim e errado eram 

evidentes em nosso dia-a-dia. 

Na busca de apresentar outro mundo e uma realidade mais amena, 

baseada em valores e ações de respeito, que a Equipe Diretiva juntamente com os 

professores, passou a propor atividades socioculturais com a participação de grupos de 

teatro, dança, música e desenho. Atividades essas que tinham o propósito da reversão da 

cultura já estabelecida, para a construção de uma Cultura de Paz. Na área pedagógica 

também foram desenvolvidas diversas atividades na valorização das produções dos 

alunos e no reconhecimento do potencial de cada um deles.  

É exatamente nesta busca que podemos destacar o papel dos 

educadores, pais, e auxiliares. Atores que se mostraram determinantes no processo 

ensino-aprendizagem. Um grupo coeso, determinado a um objetivo comum mostrou que o 

compromisso, a responsabilidade e o respeito fundamentaram o trabalho rumo ao 

sucesso de todo o processo educacional. 

Houve também uma busca na melhora dos aspectos físicos da Unidade 

de Ensino. Nos últimos anos foram sendo criados espaços para melhor atendimento e 

envolvimento dos alunos, com reformas dos banheiros dos alunos, criação de refeitório, 
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da Sala de Multimídia, área de lazer, manutenção constantes, para evitar deterioração do 

ambiente. 

Foi exatamente ai que surgiu um Centro de Ensino Fundamental, que 

obteve Projetos premiados pela SEDF, classificações de alunos em concursos e 

olimpíadas, elevação no índice do IDEB e projetos que possibilitaram a redução da 

repetência, da evasão e da distorção idade ano e elevação da autoestima, promovendo 

atendimentos individuais para resolução dos casos mais graves relacionados à família, e 

a inclusão social. 

E em vez de focar apenas nos alunos para revertermos os quadros 

insatisfatórios, passamos a investir em ações que aproximassem a família da escola e ao 

mesmo tempo tentamos orientá-las a respeito de como valer seus direitos. Tudo para que 

eles possam enxergar a instituição educacional como parceira e estimulem seus filhos a 

levarem os estudos a sério e estarem cientes tanto de seus direitos como de seus 

deveres e assim passaram a ver a escola de maneira diferente. Se antes classificavam a 

escola como ruim, ou criticavam os governos por falta de ajuda, perceberam que na 

verdade a escola lhe pertence e cabe a cada um dar sua contribuição. 

Atualmente, o CEF 01 de Brazlândia é considerada uma das melhores 

escolas da cidade no atendimento de alunos das Séries Finais, no que se refere a 

resultados do IDEB, e apresenta uma grande procura da comunidade por vagas. Diferente 

do que acontecia há alguns anos atrás. E é na busca constante de manter os resultados 

que o trabalho pedagógico não pára. No entanto, temos muitos desafios a vencer ainda, 

como a rotatividade dos professores e a ausência de espaços mais adequados para o 

desenvolvimento das atividades. 

Ao final do ano letivo de 2016, após ampla discussão e estudos com a 

equipe docente da escola, e com o consentimento do Conselho Escolar aderimos a 

Organização Escolar em 3º Ciclo e apresentamos um novo desafio para nossa 

organização pedagógica. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia está inserido numa 

realidade considerada comum no Brasil atual. A falta de respeito a si e ao próximo gera 

um quadro de banalização da violência verbal e física. A comunidade enfrenta o mundo 

controlado pelas drogas e pela exclusão social gerada pela falta de emprego. Geralmente 

as famílias são desestruturadas, mas em sua maioria oferecem orientação religiosa, ética, 

moral e educacional. A ociosidade, a apatia e a falta de iniciativa criam quadros viciosos 

de um relacionamento social cheio de intrigas, desrespeito e agressões. 

 Temos uma quantidade significativa de alunos carentes de atenção, 

afetos e de um referencial familiar. Os problemas mais comuns como: indisciplina, 

violência, ausência de assistência médica, alimentar e de cuidados básicos de vestuário e 

higiene são decorrentes de problemas familiares, onde geralmente são abandonados 

pelos pais e ficam com parentes, têm pais dependentes de algum vício, detidos ou que 

dizem que não sabem mais o que fazer com os filhos. Alunos que vivem até mesmo 

"sozinhos” a mercê da sorte que o mundo lhes oferece. Porém, não podemos deixar de 

citar uma parcela de alunos que estão inseridos em uma realidade social diferente ao 

meio ao qual a escola está inserida. Alunos com uma boa estrutura familiar, com bons 

desempenhos cognitivos e sociais. Mesmo com essa diversidade possuímos uma escola 

com uma grande participação familiar, pais participativos e atuantes que sempre estão no 

ambiente escolar contribuindo no processo de ensino e aprendizagem. 

A equipe dirigente tem um perfil autônomo, empreendedor e pró-ativo, que 

conduz à necessidade de uma cultura organizacional voltada à iniciativa individual, à 

criatividade e ao comprometimento, gerando vantagens competitivas. Tem foco na 

coordenação coletiva das atividades, procurando sempre dar suporte aos projetos e às 

atividades propostas, priorizando o diálogo com o grupo docente e discente e orientando-

se sempre pela Proposta Curricular da Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

Os professores que são em sua maioria temporários, conhecem bem a 

realidade do alunado, pois retornam anualmente e estão sempre procurando estudar, 

discutir, refletir e buscar práticas pedagógicas facilitadoras que garantam o sucesso da 

proposta pedagógica. Mas não podemos deixar de considerar a rotatividade de alguns 
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professores que causa uma quebra na elaboração e na continuidade de Projetos 

Especiais Específicos. 

A Instituição tem ainda uma estrutura física muito boa e que continua 

sendo melhorada com a criação de espaços para lazer, esporte, cultura e qualidade de 

vida no ambiente escolar. Quanto aos recursos materiais temos melhorado 

significativamente nos últimos anos, pois houve uma grande aquisição de materiais 

pedagógicos, áudios visuais e administrativos e acreditamos que com a nova proposta de 

gestão cresceremos ainda mais. 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia atende ao Ensino 

Fundamental Regular Series Finais – 6º ao 9º ano, norteando-se pelas Matrizes 

Curriculares aprovadas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, focando a Base 

Nacional Comum e os Projetos da Parte Diversificada e agora orientada pela Organização 

Escolar em Ciclos. 

Após as discussões para elaboração deste Projeto Político Pedagógico e 

para o preenchimento do PDE Interativo foi possível identificar, que ainda podemos 

melhorar muito nossos índices, nossos equipamentos e nossas avaliações do trabalho 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

COLETA DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA REALIDADE ESCOLAR EM 2019 

 

Para PENSAR nos projetos a serem desenvolvidos ao longo do Ano 

Letivo de 2019 foram realizados levantamentos dos Resultados referentes ao Ano Letivo 

de 2018 e do Perfil dos alunos matriculados em 2019. 

Após discussões na Semana Pedagógica foram realizados ajustes para o 

atendimento e para a nomenclatura das Turmas de forma a atender o processo de 

adequação da escola para a Organização Escolar para o 3º Ciclo. 

No Matutino são atendidas as turmas do 2º Bloco e no Vespertino são 

atendidas as turmas do 1º bloco. Conforme quadro abaixo: 

 

TURNO ANO Nº TURMAS 

MATUTINO 

8º ANO 08 

9º ANO 07 

VESPERTINO 

6º ANO 08 

7º ANO 07 

 

 

Para ambos os blocos as turmas estão identificadas pelo tempo dentro do 

bloco, sendo “1” para o 1º ano do bloco e “2” para o 2º ano do bloco, sendo que no 2º ano 

de cada bloco tem a possibilidade de retenção, conforme legislação vigente. 

Dentro das discussões pensou-se no Projeto Valores e Personalidades, 

que será desenvolvido ao longo do Ano Letivo, para que cada turma possa ser 

identificada com um “valor” entre as turmas do 1º Bloco e com o nome de uma 

“personalidade” entre as turmas do 2º Bloco. 
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Desta forma os nomes das turmas ficaram pré-estabelecidas conforme 

quadro abaixo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a Semana Pedagógica e também ao longo do 1º bimestre, nas 

coordenações coletivas, os resultados finais do Ano Letivo de 2018 foram apresentados e 

analisados, bem como outros índices: de aprovação, reprovação, abandono, alunos 

aprovados com dependência ou com “pendências”, no caso dos alunos promovidos do 6º 

e 8º anos, a origem dos alunos de 6º Ano, defasagem idade-ano, alunos NEEs, entre 

outros. 

Estas análises permitiram discussões sobre os projetos que deveriam ser 

desenvolvidos para melhorar os resultados, sanar alguma deficiência ou dificuldade 

encontrada. 

Seguem os dados analisados: 
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ORIGEM DOS ALUNOS DO 6º ANO 

 
A análise da origem dos alunos que estão entrando no 6º Ano traz um 

perfil da comunidade, sendo que 82% dos alunos são oriundos das escolas sequenciais e 

cerca de 18% são oriundos de escolas de outras regiões de Brazlãndia, destes 4% são 

oriundos de Escolas Particulares(Outros).  

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL 

 
No início do 1º Bimestre os professores de todas as disciplinas foram 

orientados a organizar a Avaliação Diagnóstica Inicial, para identificar o nível de 

aprendizagem de cada aluno. Nas primeiras semanas de aula, as disciplinas de 

Português e Matemática aplicaram as diagnoses e começaram a estabelecer os projetos 

a serem desenvolvidos. 

A avaliação do 6º Ano foi aplicada com auxílio da Coordenação 

Pedagógica, na aplicação e análise dos resultados. Foram elaborados gráficos para 

estudo das dificuldades e deficiências apresentadas pelos alunos. 
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ALUNOS DEFASADOS 2019 

 
Todos os anos são realizados levantamentos dos alunos que apresentam 

defasagem idade-ano, para verificar a necessidade de abertura de turma de Correção de 

Fluxo, bem como traçar estratégias para que estes índices não aumentem ao longo dos 

anos.  

Verifica-se que um número significativo de alunos já chegam no 6º Ano 

com uma defasagem idade-ano e estratégias de intervenção são necessárias para que 

não haja um acúmulo de defasagem nos anos seguintes, principalmente no 7º e 9º Ano, 

tendo em vista que são séries que pode haver retenção. 

A montagem de turmas de Correção de Fluxo nos últimos anos contribuiu 

para a diminuição da defasagem. 
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ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 2019 

 
Identificar e fortalecer o trabalho com adaptações/adequações para os 

alunos com necessidades educacionais especiais é importante para direcionar o trabalho 

de forma a incluir os mesmos no processo de aprendizagem, respeitando suas 

deficiências e limitações. O perfil de atendimento para 2019: 
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RESULTADOS FINAIS DO ANO LETIVO DE 2018 

 

O papel da escola está pautado na transformação do indivíduo através do 

conhecimento adquirido, além de aspectos sociais e afetivos que interferem no Processo 

de Aprendizagem. Conhecer os resultados apresentados no ano anterior, para dar 

continuidade do trabalho nos anos seguintes é importante para que se possa pensar em 

projetos que busquem facilitar e realmente tornar possível a aprendizagem. 

Como na Organização Escolar em ciclos não há retenção nos 6º e 8º 

anos, houve em 2018 dois alunos reprovados, sendo um por abandono e um reprovado 

por faltas, no 6º ano e apenas um aluno reprovado por faltas no 8º ano. 

No entanto houve a discussão dos alunos que prosseguiram dentro do 

bloco, mas com pendências em algumas disciplinas, as ações que poderão ser 

desenvolvidas pelos professores dos 7º e 9º anos, que receberam estes alunos com 

“deficiências” na aprendizagem. 
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ALUNOS COM PENDÊNCIAS/DEPENDÊNCIAS 2019 
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Nas discussões durante a Semana Pedagógica ressaltou-se a importância 

de destacar para os alunos de que o conhecimento dos 6º e 8º anos é fundamental para o 

seu desempenho nos 7º e 9º Anos. De que não há promoção automática, mas que há 

uma progressão dentro do bloco e que o resultado ao final depende de seu envolvimento 

pedagógico, que suas produções são importantíssimas para identificar se houve ou não 

houve aprendizagem. 

Uma ferramenta utilizada no CEF 01 de Brazlândia, a Ficha Individual do 

Aluno 2019, para divulgação dos resultados bimestrais e final aos pais foi modificada, 

para que as disciplinas que os alunos apresentaram dificuldades no ano anterior sejam 

ressaltadas no ano vigente. 
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ALUNOS APRESENTAM PENDÊNCIAS NAS DISCIPLINAS 

 

Com o levantamento das disciplinas que apresentam alunos com 

pendências no ano anterior, foi verificada nas três séries a predominância de alunos com 

dificuldades na disciplina de Ciências Naturais, com ênfase nos alunos do 9º ano, 

provenientes do 8º Ano. 

Ao longo do ano serão trabalhados projetos interventivos com a finalidade 

de sanar tais dificuldades e facilitar a aprendizagem. O desafio será o envolvimento 

pedagógico dos alunos. 

Os alunos que foram promovidos para o 8º ano, com dependência em até 

duas disciplinas realizarão atividades on-line e uma avaliação escrita para sanar as 

dificuldades. Professores serão responsáveis por alimentar as atividades e desenvolver 

as avaliações necessárias. 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 
A função social do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia é 

oportunizar o desenvolvimento e a aprendizagem do discente como construtor do seu 

conhecimento, baseando-se nos valores humanos, no resgate do referencial, de ser e na 

autoafirmação enquanto cidadão reflexivo e crítico. 
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PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
Os princípios norteadores desta proposta centram-se nos Parâmetros da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Proposta Pedagógica da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Em conformidade a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 

descreve que a educação possibilita o desenvolvimento harmonioso do indivíduo em 

todas as dimensões, é que esta instituição vislumbra o desenvolvimento de pessoas e da 

sociedade, garantindo o exercício pleno da cidadania, através da construção do 

conhecimento e da aprendizagem significativa. Para tanto, as práticas pedagógicas, 

devem assegurar uma educação de qualidade, promovendo o respeito às diferenças. 

Assim, seguindo as orientações da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, consideramos as questões sociais contemporâneas, colocando o aluno 

como sujeito da aprendizagem, na busca de procedimentos pedagógicos compatíveis 

com a evolução científica e tecnológica da sociedade atual, permeando a flexibilidade, 

teórico-metodológico. 

A prática educativa perpassa os princípios de desenvolvimento do ser 

humano, como direito inalienável firmada nos valores políticos, éticos, epistemológicos, 

pedagógicos e estéticos. 

Como afirma Piaget é a ação a base do comportamento. É o individuo que 

estrutura e reestrutura suas ações refletindo na cognição de um novo aprendizado. 

Através do comportamento estimulado pelo ensino é que percebemos a ação no processo 

de aprender. 

Assim o processo de ensinar deve estimular sempre o indivíduo que está 

pronto para aprender. O conhecimento é parte de etapas evolutivas que se concretizam 

nas fases da assimilação, acomodação e equilíbrio. O indivíduo apenas encontra o ponto 

de equilíbrio mental correspondendo ao APRENDER. 

E aqui, percebemos o sujeito, como um ser ativo que constrói o 

conhecimento de acordo com o seu ambiente histórico-social e cultural. Por isso, vê-se a 

importância da experiência vivida e da interação com o mundo. É na experiência com 
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mundo que a consciência se desenvolve. As particularidades de cada um colocam o 

sujeito num plano interativo com o meio em que vive. As trocas de experiências permitem 

a apreensão de conhecimentos. No meio social o sujeito observa, avalia e conclui no 

plano individual o que suas experiências lhe proporcionaram. 

A construção do conhecimento depende do desenvolvimento cognitivo e 

do meio social em que está o sujeito. Assim a contextualização e a interdisciplinaridade se 

fazem presentes nesse contexto. O que é significativo possibilita ao aluno a relação com 

os problemas contextualizados na vida real. O sujeito ativo constrói seu conhecimento 

apresentando os significados reais do aprendizado à sua história de vida. 

Dessa forma na construção do conhecimento há uma ação contínua do 

sujeito numa busca constante de novos desafios e novas idéias, afirmando-se como 

cidadão crítico e reflexivo. 

A prática pedagógica deve respeitar o sujeito que aprende, no seu 

desenvolvimento cognitivo, social e individual, favorecendo um processo ensino 

aprendizado baseado no aprender a conhecer, aprender a fazer aprender a viver juntos e 

aprender a ser. 

O ato de ensinar permeia significação e a interdisciplinaridade. As 

experiências pedagógicas colocam o aluno como sujeito do processo. A construção do 

conhecimento firma-se na aplicação de métodos e projetos de ensino baseados na 

realidade do aluno. Assim tanto professor quanto aluno são aprendizes. 

O conhecimento deve ser o referencial para que o aluno faça a 

interligação entre o real e o desejado numa possibilidade de transformação pessoal e 

social. 

Firma-se na contextualização, abordando problemas sociais ligados à 

ética, educação, meio ambiente, sexualidade, trabalho, consumo, saúde, segurança, 

cultura e política. A Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394/96. Artigo 27, inciso I menciona 

que os conteúdos devem observar a difusão de valores fundamentais ao interesse social, 

aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a ordem democrática. 

Para Aristóteles, o indivíduo só adquire a sabedoria prática, a phronesis, 

através da educação, da experiência e do processo ensino-aprendizagem, se tivermos 



23 

 

uma inclinação à falta de coragem, temos que ousar mais, para que possamos na prática, 

na ação, alcançar a virtude, mas de alguma forma, o prazer. 

Assim a relação, professor-aluno deve ser uma relação de confiança, 

respeito e interação. Os valores humanos baseados na amizade, solidariedade e justiça 

se fazem necessários na construção de uma postura ética. Afinal, a busca de felicidade e 

a realização do ser humano só são possíveis através das virtudes adquiridas através da 

educação. 

Os objetivos das ações éticas não são de unicidade de opinião, mas sim 

de afirmar o potencial que cada indivíduo naturalmente tem, em ser virtuoso, em andar 

conforme as disposições morais construídas num momento histórico e social refletindo 

diretamente em valores e atitudes. 

As práticas pedagógicas valorizam a autonomia pessoal na realização de 

experiências culturais e sociais. A socialização em datas comemorativas através de 

projetos específicos, momentos culturais, exposições e mostra de atividades elaboradas 

pelos alunos, valorizando o potencial de cada um na produção de textos, elaboração de 

dramatizações, seminários e outra atividade de investigação científica e histórica. 
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OBJETIVOS  

 
Objetivo Geral: 

 Possibilitar o acesso a Aprendizagem de qualidade com práticas pedagógicas 

que permitam a inclusão educacional e o desenvolvimento integral do ser 

para o pleno exercício da cidadania, diversidade e sustentabilidade humana. 

Objetivos Específicos 

 Possibilitar a construção do conhecimento a partir de conteúdos significativos; 

 Garantir a inclusão social do aluno defasado e ou evadido; 

 Garantir a inclusão social do aluno com necessidades educacionais especiais; 

 Desenvolver hábitos e atitudes baseadas no respeito e na harmonia da convivência 

social; 

 Propiciar a retomada de ações transformadoras de si mesmo e do mundo; 

 Promover uma educação de qualidade; 

 Considerar os alunos como sujeitos do conhecimento estabelecendo relações 

dialógicas na construção do conhecimento; 

 Desenvolver estratégias para melhoria do rendimento; 

 Aplicar os recursos do PDDE e do PDAF em ações que melhorem o rendimento 

escolar, o acesso a informação, diminua a evasão, no aperfeiçoamento de 

professores, na aquisição de equipamentos e na manutenção da estrutura física; 

 Garantir a Gestão Democrática para o pleno exercício da cidadania; 

 Oportunizar vivências relacionadas à inclusão dos alunos com deficiência; 

 Favorecer aos alunos o acesso as TICs; 

 Utilizar a sala de recurso para dar suporte aos alunos com deficiência e 

dificuldades de aprendizagem; 

 Promover uma educação integral com desenvolvimento de atividades culturais, 

artísticas e esportivas; 
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 Reduzir a defasagem série-idade, aplicando sempre que necessário os Projetos 

Interventivos e aderindo ao PAAE – Programa de Aceleração das Aprendizagens; 

 Despertar a utilização dos recursos naturais de forma consciente; 

 Propiciar ao aluno a oportunidade de ser intuitivo ousado e criativo, despertando 

seu espírito empreendedor. 



26 

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

Com a adesão ao 3º Ciclo no ano letivo de 2017, a leitura, o estudo e a 

implementação das ações previstas nos documentos norteadores da Secretaria de Estado 

de Educação tem sido mais evidente e faz parte do cotidiano da escola. 

Com a rotatividade dos professores ao início do Ano Letivo é necessária 

uma retomada no estudo do Currículo em Movimento, principalmente para orientar o 

trabalho pedagógico, seja ele individual ou coletivo e das Diretrizes para Avaliação para 

conscientização da Avaliação Formativa. 

O estudo do Currículo em Movimento é realizado por área de 

conhecimento e em seguida é aberta discussões para verificar possibilidade de integração 

entre as áreas e disciplinas.  

Durante as coordenações coletivas são promovidas apresentações e 

discussões a cerca dos demais documentos.  

Este ano foi estudado as Diretrizes Pedagógicas para Organização do 3º 

Ciclo durante as coordenações coletivas, e estabelecidas algumas das ações e qual 

direcionamento do trabalho pedagógico para o presente ano letivo. 

A maior discussão foi baseada nas Diretrizes de Avaliação Educacional, 

que prega a implantação da Avaliação Formativa, que não é bem compreendida pelos 

docentes em geral.  

A Unidade de Ensino desenvolve coordenações coletivas com o foco na 

aprendizagem e na formação de professores e gestores. Nos encontros são promovidas 

discussões acerca da aprendizagem a fim de que os docentes tenham uma prática 

pedagógica de qualidade e significativa. Para tal os projetos especiais são amplamente 

analisados e elaborados como facilitadores dessa ação através da interdisciplinaridade. 

Muitas são as dúvidas, curiosidades e experiências a serem 

compartilhada. Os estudos, leituras e debates permitem assim, rever, reconsiderar, avaliar 

e planejar novos cominhos para que o aluno tenha acesso a uma educação de qualidade 
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e seja autor do seu conhecimento. A reflexão sobre o processo pedagógico viabiliza o 

sucesso escolar e a erradicação da prática da exclusão. 

Além da prática das coordenações coletivas os professores e gestores, 

desenvolvem a coordenação individual, onde são realizadas atividades de correção das 

atividades aplicadas em sala, elaboração de atividades, textos, estudos dirigidos, 

planejamento bimestral e ou semestral, reforço, troca de experiências com outros 

professores das áreas afins e ainda participam de aperfeiçoamentos oferecidos pela 

EAPE e outros órgãos competentes para a melhoria do desenvolvimento das 

competências e habilidades.  

Os professores desenvolvem ainda intervenções através da sala de 

recursos a todos os alunos com deficiência, onde o atendimento educacional caracteriza-

se como serviço de natureza pedagógica conduzido por professores especializados que 

suplementa e complementa o atendimento educacional realizado em classes comuns do 

Ensino Fundamental. Esse atendimento está integrado à Proposta Pedagógica da 

Instituição Educacional e envolve a participação da família em articulação com as 

orientações constantes na legislação vigente em todos os projetos desenvolvidos na 

escola. 

É aplicado o Projeto de monitoria, onde os alunos recebem, em turno 

contrário, auxílio nas disciplinas e nos conteúdos específicos de baixo aproveitamento e 

incompreensão. 

Considerando a prioridade da formação de sujeitos ativos e 

transformadores da realidade social, fundamenta-se ainda o esforço conjunto da prática 

pedagógica de incentivo a leitura e a escrita com projetos especiais, que permitam ao 

aluno construir o conhecimento e aplicá-lo no pleno exercício da cidadania.  

Também com este objetivo está centrada a proposta do Serviço de 

Orientação Educacional que se integra ao trabalho pedagógico da instituição na 

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

desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o respeito, à pluralidade, à liberdade 

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

aluno como ser integrado. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
A organização escolar para o ano letivo de 2019 é através do 3º Ciclo, 

onde os anos estão organizados em dois blocos. Não foi possível montar turmas de 

PAAE, pois não há número mínimo de alunos exigidos. Conforme quando abaixo: 

MATUTINO 

BLOCO ANO TURMAS 

2º 
8º 08 

9º 07 

TOTAL DE TURMAS - 15 

 
 

VESPERTINO 

BLOCO ANO TURMAS 

1º 
6º 08 

7º 07 

TOTAL DE TURMAS - 15 

 
 

A escola é dividida em cinco blocos, sendo o primeiro bloco 

administrativo/pedagógico com: sala da direção, secretaria, depósitos administrativo e 

pedagógico, mecanografia, banheiros, copa, sala de apoio pedagógico, sala 

administrativa, biblioteca, sala dos coordenadores, sala de coordenação e sala dos 

professores. O segundo e quarto blocos contam com doze salas de aula. O terceiro bloco 

conta com três salas de aula, uma sala de recursos, uma sala de apoio e um laboratório 

de informática. Perfazendo um total de 15 salas de aula. O quinto e último bloco conta 

com uma sala de artes, uma sala multimídia, um refeitório, um depósito, cantina, 

depósitos, banheiros de alunos, alunas, servidores e deficientes e a sala de servidores. 

Para o ano letivo de 2019 houve a criação de um espaço de lazer, que conta com mesa 

de tênis de mesa e de totó, que fica disponível para os alunos nas entradas do turno e 

nos intervalos. 
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A relação entre a escola e a comunidade é freqüente e a participação dos 

pais nas reuniões é muito boa.  Muitos pais buscam informações sobre os alunos durante 

todo o ano letivo durante as coordenações individuais e coletivas. 

A equipe de Sala de Recursos é composta pela professora Daniele 

Galdino Neves, da área de exatas, e há carência para a área de linguagens, e atende 

todos os alunos com necessidades educacionais especiais da Unidade de Ensino. Realiza 

atendimento com os professores e com os demais alunos orientando o trabalho 

pedagógico da escola. Ainda orientam acerca do atendimento dos alunos com transtorno, 

pois temos a Sala de Apoio, mais ainda há carência de professores para o atendimento. 

Embora a Sala de Apoio não tenha atendimento, solicitamos autorização 

para o atendimento com a pedagoga Educadora Social para os alunos que foram 

identificados com problemas na alfabetização e no letramento. Ainda não houve liberação 

da Educadora, mas o atendimento é realizado no contra turno como apoio a 

aprendizagem. 

A Orientação Educacional é realizada pela Cleide Ribeiro de Meneses, 

com atendimento dos alunos que apresentam vulnerabilidade social, problemas de 

conduta, indicados por seus familiares e professores. Desenvolve trabalho de integração 

e conflitos entre alunos, professores, familiares e outros. 

A biblioteca está sob a responsabilidade da professora Elaine Borges dos 

Santos, está aberta aos alunos, para realização de trabalhos, pesquisa, para auxílio das 

aulas dos professores regentes, é a responsável pelo recebimento, distribuição, 

recolhimento e controle do Livro Didático e ainda desenvolve alguns projetos de leitura. 

O Laboratório de Informática está sob a responsabilidade do professor 

Wellington Ribeiro do Nascimento. No laboratório são realizados projetos pelo professor 

responsável, bem como é disponibilizado para os demais docentes que tenham interesse 

em desenvolver alguma atividade. O Laboratório também foi disponibilizado para a Escola 

Classe Bucanhão para atendimento dos alunos na Educação Integral. 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é orientada pelos 

documentos norteadores da Secretaria de Estado de Educação, principalmente nas 

Diretrizes de Avaliação da Aprendizagem.  

A avaliação do Centro de Ensino Fundamental 01 de Brazlândia valoriza a 

construção do conhecimento significativo de maneira dinâmica e reflexiva desenvolvidas 

nas competências e habilidades da grade curricular. Todas as propostas avaliativas visam 

o respeito às particularidades individuais e a diversidade de ritmos e esferas da cognição. 

Ela é considerada como uma ferramenta a serviço da aprendizagem, com o objetivo de 

melhorias das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar 

problemas, encontrar soluções e corrigir rumo. 

Assim as diferentes práticas permitem uma variação nos instrumentos de 

avaliação visando o desenvolvimento global do aluno. O planejamento das atividades 

pedagógicas com a culminância avaliativa considera o crescimento do aluno por meio de 

aprendizagens significativas, a formação construtivista, o estímulo à reflexão da prática 

pedagógica na identificação e retificação dos erros e superação das dificuldades. 

E, como é proposta nas Diretrizes para a Avaliação da Aprendizagem, a 

avaliação aqui assume uma dimensão participativa com a troca de experiências entre 

professor e aluno; ocorrendo de forma processual e contínua levando em consideração 

a dimensão cumulativa nos aspectos cognitivo, afetivo e psicossocial. O aluno aqui é um 

constante agente do processo utilizando a avaliação para retomadas e compreensão de 

conhecimentos adquiridos ao longo do processo. E ainda aqui é priorizada a avaliação 

formativa passando uma responsabilidade maior ao aluno e ao professor num conjunto 

de ações recíprocas de respeito e responsabilidade. É nessa proposta que oferecemos 

aos alunos projeto interventivo específico para melhoria do rendimento.  

É considerando a avaliação como um elemento indissociável ao processo 

educativo que aplicamos a Avaliação Institucional com a função de acompanhar, orientar, 

e redirecionar ações para o trabalho pedagógico e administrativo.  
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O Conselho de Classe tem um caráter deliberativo, sendo presidido pela 

direção e professores da escola. Os conselhos são realizados bimestralmente ou 

extraordinariamente (conforme necessidades eventuais) no objetivo de identificar no 

andamento das atividades pedagógicas, o rendimento, o repensar das estratégias de 

ensino e o desenvolvimento de ações coletivas na projeção de mudanças de 

comportamento do aluno. E ainda se necessário, o Conselho de Classe desta instituição 

contará com a participação do Conselho Tutelar ou outros órgãos representativos para 

que junto às famílias se tenha um dialogo direto na busca de soluções para os problemas 

detectados. 

A avaliação de recuperação se dá de forma processual e contínua. 

Cabendo ao apoio pedagógico orientar, dialogicamente as alternativas na dinâmica da 

recuperação. 

Cabe, porém, estar sempre atento com um acompanhamento contínuo ao 

desenvolvimento global do aluno considerando os aspectos afetivos, sociais e 

psicossociais. O professor poderá intervir com instrumentos diversos na recuperação 

visando o sucesso do aluno na sua trajetória escolar. 

A Progressão Parcial com Dependência será ofertada seguindo os termos 

da Lei nº. 686 de 19/01/01, bem como da Portaria nº. 483 de 20/11/01, observando, a 

resolução nº. 01/05-CEDF de 00 2/08/05. Assegurando ao aluno, o prosseguimento de 

estudos para o 7º ano do Ensino fundamental. O aluno retido no ano em razão de 

freqüência inferior do total de horas letivas, não terá direito ao regimento de Dependência. 

Atendendo o que prevê a legislação vigente quanto à avaliação escolar da 

rede educacional, a Unidade de Ensino ainda participa da avaliação da Prova Brasil, que 

tem como objetivo principal oferecer ao governo estadual e federal uma avaliação da 

escola para que, planejem, implementem políticas públicas e ainda, possam aplicar 

recursos com maior precisão. A produção de informações sistemáticas por unidade 

escolar pretende contribuir para o desenvolvimento de uma cultura avaliativa, estimulando 

a melhoria dos padrões de qualidade e equidade da educação brasileira e adequados 

controles sociais de seus resultados. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A organização curricular do Ensino Fundamental tem como fundamento 

da prática pedagógica os princípios e valores emanados da constituição e da Lei de 

diretrizes e Bases. O Currículo em Movimento, da Rede Pública de Ensino, apresenta 

seus princípios estruturados na diversidade de experiências e vivências pessoais dos 

alunos, na resolução de problemas de diferentes tipos, no domínio da palavra escrita 

como ferramenta para compreender o mundo, no conhecimento como recurso para tomar 

decisões. Propondo a flexibilidade e descentralização, reforçando a necessidade de 

construção de uma identidade coletiva em que as decisões e responsabilidades sejam 

compartilhadas em todos os níveis e modalidade de Ensino, tendo como objetivo preparar 

o aluno para o pleno exercício da cidadania, por meio da socialização no espaço escolar 

de conhecimentos, competências, habilidades, valores e atitudes.   

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

adolescente, objetivando o desenvolvimento de suas potencialidades, com elemento de 

realização pessoal e exercício consciente da cidadania plena. É obrigatório a todos, no 

qual estão garantidos os princípios de igualdade, da liberdade, do reconhecimento do 

pluralismo e de concepções pedagógicas. 

É nesse sentido que para efetivar o desenvolvimento do aluno e 

considerar a pluralidade cultural, social e cognitiva garantindo assim o desenvolvimento 

de competências e habilidades, para que além de saber fazer o aluno possa aplicar todo 

esse conhecimento em sua vida prática é que desenvolvemos Temas Transversais 

adequados à realidade, como os relacionados à Educação Ambiental, Sustentabilidade, 

Saúde, Sexualidade, Diversidade, Vida Familiar e Social, Trabalho Ciência Tecnologia, 

Cultura, Empreendedorismo, Serviço Voluntário. Que oportunizam a construção do saber 

aliado ao exercício pleno de cidadania. 

Os alunos com deficiência são trabalhados de maneira integrada, para 

que possam sentir-se integrantes do processo educacional sem nenhuma distinção. 

A Educação Integral é um conjunto de ações a serem realizadas em curto, 

médio e longo prazo, utilizando de parcerias entre vários níveis e tem por finalidade 
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construir uma educação de qualidade que garanta, além do acesso à instituição 

educacional, a efetiva aprendizagem do aluno, e a construção de uma ambiente favorável 

para a implantação da Cultura de PAZ.  
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MATRIZES CURRICULARES 
 
 
 

6º Ano – Ensino Fundamental 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 6º A, B, C, D, E, F,G,H 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Vespertino 

 

 

CONSTITUIÇÃO 
DO CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 

BASE 
NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa 5 - - - 

Matemática 5 - - - 

Geografia 3 - - - 

História 3 - - - 

Ciências Naturais 4 - - - 

Educação Física 3 - - - 

Arte 2 - - - 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  2 - - - 

Projeto Linguagens  1 - - - 

Projeto Matemática 1 - - - 

Projeto Ciências 1 - - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 30 - - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 25 - - - 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 - - - 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 100
0 

- - - 
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7º Ano – Ensino Fundamental 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 7º A, B,C, D,E,F,G 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Vespertino 

CONSTITUIÇÃO 
DO CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 

BASE 
NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa - 5 - - 

Matemática - 5 - - 

Geografia - 3 - - 

História - 3 - - 

Ciências Naturais - 4 - - 

Educação Física - 3 - - 

Arte - 2 - - 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  - 2 - - 

Projeto Linguagens  - 1 - - 

Projeto Matemática - 1 - - 

Projeto Ciências - 1 - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) - 30 - - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) - 25 - - 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) - 500 - - 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) - 1000 - - 
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8º Ano – Ensino Fundamental 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 8º A, B, C, D, E,F,G,H 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Matutino 

CONSTITUIÇÃO 
DO CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 

BASE 
NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa - - 5 - 

Matemática - - 5 - 

Geografia - - 3 - 

História - - 3 - 

Ciências Naturais - - 4 - 

Educação Física - - 3 - 

Arte - - 2 - 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  - - 2 - 

Projeto Linguagens  - - 1 - 

Projeto Matemática - - 1 - 

Projeto Ciências - - 1 - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) - - 30 - 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) - - 25 - 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) - - 500 - 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) - - 1000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



37 

 

 
9ºAno - Ensino Fundamental 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 

Curso: Ensino Fundamental – 9ª A, B, C, D, E, F,G 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Turno: Matutino 

CONSTITUIÇÃO 
DO CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SÉRIE 

6º 7º 8º 9º 

BASE 
NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa - - - 5 

Matemática - - - 5 

Geografia - - - 3 

História - - - 3 

Ciências Naturais - - - 4 

Educação Física - - - 3 

Arte - - - 2 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna (Inglês)  - - - 2 

Projeto Linguagens  - - - 1 

Projeto Matemática - - - 1 

Projeto Ciências - - - 1 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) - - - 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) - - - 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) - - - 500 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) - - - 1000 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 

Dimensão: GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

A Gestão Democrática estará focada no principal objetivo da educação básica que é preparar o aluno para o exercício pleno 

da cidadania, por meio da socialização no espaço escolar de conhecimento, habilidades, competências valores e atitudes. Na busca 

desse conhecimento serão consideradas suas diferentes etapas do desenvolvimento cognitivo, afetivo e relacional.  

Posicionando-se em defesa da escola democrática que humanize e assegure a aprendizagem. Uma escola que veja o 

estudante em seu desenvolvimento-criança, adolescente e jovem em crescimento biopsicossocial; que considere seus interesses e 

de seus pais, suas necessidades, potencialidades, seus conhecimentos e sua cultura. 

Desse modo comprometemo-nos com a construção de um projeto social que não favoreça informações, mas que, de fato, 

construa conhecimentos, elabore conceitos e possibilite a todos o aprender, descaracterizando, finalmente, os lugares perpetuados 

na educação brasileira de êxito de uns e fracasso do outros. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

SALA DE 

RECURSOS 

*Atender aos alunos 

com necessidades 

 

 

*Espera-se que 100% 

dos alunos ANEEs 

 

 

*Perceber as 

necessidades 

 

 

*A avaliação 

educacional 

 

 

*Professora da 

sala de recursos: 

 

 

*Ano Letivo de 

2019. 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 
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especiais oferecendo-

lhes o suporte 

necessário para que 

adquiram autonomia, 

conhecimento e 

desenvolvimento de 

acordo com suas 

especificidades. 

*Elaborar e executar o 

plano de AEE, 

avaliando a 

funcionalidade e a 

aplicabilidade dos 

recursos educacionais 

e de acessibilidade. 

*Identificar as 

necessidades e 

habilidades dos 

educando com 

deficiência e 

necessidades 

especiais. 

possam com as 

atividades realizadas 

na Sala de Recursos 

e demais espaços 

escolares, tenham 

uma melhor 

integração na escola, 

podendo 

compreender melhor 

a rotina escolar, tanto 

em sala de aula como 

nos demais espaços 

educacionais presente 

em várias escolas 

(pátio, biblioteca, sala 

de recursos, 

laboratório de 

informática). 

*Também espera-se 

poder construir junto 

com a 100% dos 

professores de turma 

educacionais 

especiais dos alunos 

valorizando a 

educação inclusiva; 

*Compreender o aluno 

especial, assim como 

demais alunos, como 

parte de TODA a 

escola; 

*Flexibilizar a ação 

pedagógica nas 

diferentes áreas de 

conhecimento de 

modo adequado às 

necessidades 

especiais de 

aprendizagem, 

respeitando as 

individualidades dos 

alunos; 

*Ofertar o 

Atendimento 

enquanto um 

processo dinâmico 

que considera 

tanto o nível atual 

de 

desenvolvimento 

do aluno quanto 

às possibilidades 

de aprendizagens 

futura, configura-

se em uma ação 

pedagógica 

processual e 

formativa que 

analisa o 

desempenho do 

aluno em relação 

ao seu progresso 

individual, 

prevalecendo 

nessa avaliação 

os aspectos 

Daniele Galdino 

Neves  

*O aluno deverá 

receber 

atendimento de 

acordo com as 

suas 

necessidades, 2 

a 4 atendimentos 

hora/aula por 

área de atuação 

do professor da 

sala de recursos. 

. 

*O horário de 

atendimento 

deverá ser em 

período contrário 

aquele em que o 

aluno está 

matriculado na 

classe regular. 

*Os grupos de 

alunos em 
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*Pesquisar, elaborar, 

produzir e organizar 

os serviços, recursos 

pedagógicos de 

acessibilidade e 

estratégias, 

considerando as 

necessidades 

específicas dos 

estudantes. 

*Trabalhar em 

parceria com os 

professores da sala 

regular, coordenação, 

gestão, equipe 

multifuncional e 

família dos 

educandos.   

 

 

 

que possuem alunos 

ANEEs a elaboração 

de uma adequação 

curricular para que se 

possa acompanhar 

melhor o 

desenvolvimento 

destes alunos, vendo 

seu crescimento 

individual, respeitando 

suas necessidades e 

diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educacional 

Especializado na Sala 

de Recursos 

atendendo as 

necessidades 

individuais de cada 

aluno (espaço físico, 

mobiliário, materiais 

didáticos, recursos 

pedagógicos e de 

acessibilidade e 

equipamentos 

específicos); 

*Organizar a Sala de 

Recursos e zelar 

pelos seus materiais, 

para que sejam 

sempre bem 

aproveitados pelos 

alunos; 

*Entrevistar as 

famílias dos alunos 

qualitativos que 

indiquem as 

intervenções 

pedagógicas 

necessárias. 

*A avaliação terá 

como finalidade se 

entender a 

individualidade de 

cada aluno ANEE 

atendido na sala 

de recursos, seu 

crescimento e 

desenvolvimento 

pessoal, sua 

interação no 

mundo, como 

também, se 

avaliará todo o 

processo, recursos 

e estratégias 

utilizados no 

atendimento 

serão 

organizados 

preferencialmente 

por faixa etária 

e/ou conforme 

necessidades 

pedagógicas 

semelhantes. 

*O período para 

encontro entre o 

professor da Sala 

de Recursos e 

professor da 

classe comum e 

a equipe 

pedagógica da 

escola será nas 

reuniões 

pedagógicas e 

em momentos 

que se fizerem 
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com necessidades 

especiais, 

esclarecendo as 

funções do AEE na 

escola e conhecer 

melhor as crianças 

que irão trabalhar 

neste espaço; 

*Sensibilizar os 

professores sobre a 

ação do AEE, 

multiplicando ideias e 

conhecimento sobre a 

inclusão escolar; 

*Planejar as 

atividades para os 

alunos na Sala de 

Recursos com 

criatividade e 

atendendo as 

necessidades 

individuais dos alunos, 

atendimento.  necessárias. 
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 *Organizar as 

atividades dos alunos 

para que seja feito o 

acompanhamento do 

seu desenvolvimento 

(pastas, portfólios, 

fotografias, cadernos, 

e/ou demais materiais 

que julgar 

necessário); 

*Atender os alunos 

com necessidades 

especiais em contra 

turno escolar, 

individualmente ou em 

pequenos grupos, 

dando complemento 

ou suplemento na 

ação pedagógica 

destes alunos; 

*Auxiliar o professor 

de turma a realizar 
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adaptações de 

materiais e recursos 

sempre que 

necessário, assim 

como adaptações 

curriculares, conforme 

sua disponibilidade; 

*Realizar visitas na 

sala de aula e nos 

diferentes espaços 

escolares, afim de 

observar como está 

ocorrendo a inclusão 

do aluno especial na 

escola, orientando os 

professores com 

ideias e sugestões 

para a melhor 

integração destes 

alunos; 

*Atuar em equipe, 

inclusive, quando 
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possível, com outros 

professores e 

profissionais 

especializados em 

educação especial. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

SERVIÇO DE 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

*Atender as demandas 

da escola e da 

comunidade 

orientando-a quanto 

aos aspectos afetivos, 

cognitivos e sociais; 

 

*Realizar atividades 

de integração entre a 

Comunidade Escolar e 

a Escola; 

 

*Buscar alternativas e 

soluções para os 

problemas 

pedagógicos e 

disciplinares; 

 

 

 

 

*Identificar 100% das 

demandas e atende-

las de forma eficiente; 

 

 

 

*Integrar 100% a 

comunidade e escola; 

 

 

 

*Identificar todos os 

problemas 

pedagógicos e 

disciplinares e buscar 

soluções para 

combatê-las;  

*Realizar palestras e 

 

 

 

* Reuniões com a 

comunidade; 

 

*Realização de 

Pesquisas; 

 

 

*Participar das 

atividades de 

integração realizadas 

pela escola e propor 

atividade; 

 

*Buscar alternativas 

para soluções dos 

problemas 

identificados; 

 

 

 

 

*Pesquisa com a 

comunidade 

escolar; 

 

*A avaliação 

educacional 

enquanto um 

processo dinâmico 

que considera 

tanto o nível atual 

de 

desenvolvimento 

do aluno quanto às 

possibilidades de 

aprendizagem 

futura, configura-

se em uma ação 

pedagógica 

 

 

 

*Orientadora 

Cleide, 

Coordenação e 

Direção; 

 

 

 

 

*Ao longo do 

ano letivo; 

 

* Março-

Semana Distrital 

de 

conscientização 

e Promoção Da 

Educação 

Inclusiva. 

*Dia letivo em 

comemoração à 

Páscoa.  

*Semana de 

Educação para 

a vida.   

*21/09 – Dia 
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*Realizar atividades 

de prevenção à 

discriminação, práticas 

de bullying, uso de 

álcool e drogas, entre 

outros; 

 

*Realizar o Projeto de 

Monitoria com alunos 

do 9º Ano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atividades que 

abordem 100% dos 

temas identificados 

como essências; 

 

 

*Incentivar os alunos 

do 9º ano a participar 

do Projeto de 

Monitoria no turno 

contrário; 

 

*Realizar palestras, 

visitas e discussões 

sobre os diversos 

temas; 

 

*Realizar reuniões 

para incentivar a 

participação; 

 

*Orientar os alunos no 

desenvolvimento do 

projeto; 

 

processual e 

formativa que 

analisa o 

desempenho do 

aluno em relação 

ao seu progresso 

individual e 

coletivo tornando-o 

um agente 

participativo do 

processo de 

ensino-

aprendizagem. 

 

Nacional de Luta 

das Pessoas 

com Deficiência. 

*23/11- Sábado 

Letivo temático, 

Diversidade. 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

SERVIÇO 

ESPECIALIZADO DE 

APOIO À 

APRENDIZAGEM 

 

Não há equipe 

disponível para 

realização de Projetos, 

mas há uma sala 

disponível para 

atendimento.  

     

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

PROFESSORES 

READAPTADOS 

 

Não há professores 

readaptados 

disponíveis; 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 

Dimensão: GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Analisar os 

resultados e organizar 

projetos e atividades 

para melhoria dos 

resultados obtidos; 

 

 

 

 

 

*Garantir melhoria nos 

resultados das 

avaliações da escola 

em pelo menos 10% a 

cada avaliação. 

*Conscientizar alunos, 

pais e professores 

quanto a importância 

dos resultados desta 

avaliação; 

*Incentivar a 

participação dos 

alunos e seu 

envolvimento 

pedagógico. 

*Através dos 

resultados nas 

avaliações; 

*Equipe gestora 

e coordenação; 

 

*Ao longo do 

ano letivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DE BRAZLÂNDIA 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 
 
Dimensão: GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Proporcionar 

encontros e reuniões 

com a comunidade 

escolar de forma a 

garantir a participação 

da comunidade 

escolar; 

 

*Realizar reuniões 

periódicas com o 

Conselho Escolar; 

 

 

 

*Realizar atividades 

recreativas e de 

divulgação dos 

*Garantir que 100% da 

comunidade escolar 

participe dos 

encontros e reuniões 

proporcionadas pela 

escola; 

 

 

*Garantir que 100% 

dos membros do 

Conselho Escolar 

participe das 

atividades; 

 

*Garantir que a 

maioria dos pais e 

responsáveis 

*Realizar reuniões e 

encontros com a 

Comunidade Escolar; 

 

 

 

 

 

*Realizar reuniões 

periódicas com o 

Conselho Escolar; 

 

 

 

*Realizar atividades, 

como Festa Junina, 

Workshop, Festivais, 

* Ao final dos 

encontros e 

reuniões; 

 

 

 

 

 

* Ao final dos 

encontros e 

reuniões; 

 

 

 

* Depois das 

atividades nas 

reuniões 

*Equipe diretiva e 

coordenação; 

 

 

 

 

 

 

*Equipe diretiva e 

coordenação; 

 

 

 

 

*Equipe diretiva e 

coordenação; 

*Ao longo do 

ano letivo; 

 

 

 

 

 

 

*Ao longo do 

ano letivo; 

 

 

 

 

*Ao longo do 

ano letivo; 
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trabalhos pedagógicos 

de forma que a 

comunidade conheça 

o trabalho pedagógico 

desenvolvido; 

participem das 

atividades realizadas 

para a comunidade 

escolar; 

 

 

Sarau com a 

comunidade escolar; 

pedagógicas; 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 
 
Dimensão: GESTÃO DE PESSOAS 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Garantir o 

atendimento 

adequado e 

satisfatório aos 

servidores da Unidade 

Escolar para o bom 

desempenho de suas 

funções. 

*Realizar atividades 

de Integração entre a 

equipe. 

 

 

*Atender de forma 

satisfatória 100% dos 

funcionários da escola 

de forma a garantir o 

bom desempenho de 

suas funções; 

 

 

*Integrar 100% dos 

funcionários da escola 

de forma a garantir um 

trabalho coeso; 

 

 

 

*Receber e tratar de 

forma adequada os 

servidores; 

 

 

 

 

 

*Realizar atividades 

de integração entre os 

professores e 

servidores; 

* Será realizada 

nas reuniões 

periódicas; 

 

 

 

 

 

*Ao final das 

atividades e 

durante as 

reuniões 

periódicas; 

* Equipe gestora; 

 

 

 

 

 

 

 

*Equipe gestora 

e coordenação 

* Ao longo do 

ano letivo; 

 

 

 

 

 

 

*Ao longo do 

ano letivo; 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 
 
Dimensão: GESTÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 

*Otimizar a utilização 

dos recursos 

financeiros com a 

participação de todos 

os segmentos da 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

*Utilizar a totalidade 

dos recursos 

destinados a Unidade 

de Ensino de acordo 

com as necessidades 

pedagógicas e 

administrativas 

obedecendo ao que 

prevê a legislação 

vigente. 

 

 

 

 

 

*Convocar as 

instituições 

responsáveis e 

conselho escolar para 

deliberar e 

acompanhar a 

utilização dos 

recursos financeiros. 

 

*Discutir e identificar 

com a comunidade 

escolar as 

necessidades da 

escola; 

 

 

*Acompanhamento 

e supervisão da 

comunidade 

escolar por meio 

da análise dos 

resultados e da 

supervisão e 

controle. 

 

*Equipe Diretiva; 

 

*Ao longo do 

ano; 
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A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 
 
Dimensão: GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Essa Gestão será democrática onde todos os envolvidos no processo educacional deverão participar tanto da execução 

quanto da fiscalização. Periodicamente, haverá encontros para avaliar os trabalhos realizados pela Equipe gestora, onde 

verificaremos os objetivos alcançados e traçaremos metas na busca de melhores resultados. 

As metas para gestão dos recursos materiais serão definidas pela equipe gestora em conjunto com a comunidade escolar, 

assim representada pelo Conselho Escolar e Caixa Escolar. Todas terão o objetivo de suprir as necessidades do bom 

funcionamento da Instituição Educacional, visando sempre à oferta de uma educação de qualidade. 

Caberá ao Conselho escolar, orientar e fiscalizar a melhor forma de aplicação dos recursos financeiros recebidos pela 

unidade de Ensino, através de reuniões periódicas realizadas na escola. Promoverá ainda integração entre os envolvidos no 

processo educacional para que os recursos financeiros (PDAF/PDDE) sejam aplicados de favoreça a Unidade de Ensino.  

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Garantir o 

atendimento 

adequado e 

satisfatório aos 

servidores da Unidade 

Escolar para o bom 

desempenho de suas 

funções. 

 

*Atender a todos os 

servidores em suas 

necessidades e 

observar critérios 

legais pertinentes a 

cada segmento. 

 

*Manter atualizado os 

dados funcionais e 

pessoais; 

*Orientar quanto a 

férias, recesso, 

abonos e 

requerimentos gerais; 

*Cumprir prazos para 

entrega de documentos. 

*Análise de 

Resultados por 

meio da avaliação 

institucional. 

*Equipe Diretiva; *Ao longo do 

ano letivo; 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*O Prazer de Ler 

 

*Despertar nos alunos o 

interesse pela leitura de 

gêneros variados; 

Auxiliar no aperfeiçoamento de 

produções orais e escritas; 

*Promover a ampliação do 

vocabulário, bem como do 

domínio das normas 

ortográficas; 

*Desenvolver a sensibilidade 

quanto às emoções, 

sentimentos, fantasias, mundo 

imaginário;  

*Levar os alunos a 

apropriarem-se da leitura 

como ferramenta para o 

desenvolvimento do senso 

crítico e de seu papel ativo no 

meio em que está inserido. 

*Apresentação da 

Biblioteca do CEF 

01/Brazlândia, como um 

espaço coletivo, que 

propicia o acesso à leitura 

e estimula o 

desenvolvimento das 

competências 

comunicativas e 

discursivas; 

*Divulgação entre os 

alunos da premiação dos 

03 maiores leitores por 

turno, a cada trimestre em 

evento no interior da 

escola; 

*Visitação à Feira do Livro 

e outros eventos 

relacionados ao projeto. 

*Elaine Borges 

*Rozane 

*Ao final de cada bimestre 

e ao longo de todo o ano 

analisando o nível de 

participação dos alunos. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Olimpíada 

Nacional de 

História do Brasil 

* Difundir a importância do 

estudo da historia do Brasil. 

* Fazer que o estudante 

possa construir críticas 

sobre a realidade histórica 

brasileira. 

* Aprimorar os 

conhecimentos já adquiridos 

em sala de aula. 

* Contextualizar os fatos 

históricos em ordem 

cronológica; 

 

 

 

 

 

 

 

*Aulas explicativas no 

horário contrário ao de aula. 

*Atividades online 

*Vídeo aula. 

*Leitura e interpretação de 

textos históricos. 

*Exposições de ideias. 

*Listas de exercícios. 

 

*Wemerson 

Francisco de 

Melo Sales 

 

*Realizações de simulados 

semanais. 

*Mesa de debates de 

ideias. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Oficina de defesa 

pessoal feminina 

 

 

 

 

 

* Estimular a prevenção de 

situações perigosas; 

* Oferecer noções básicas 

de defesa pessoal; 

* Refletir sobre os diversos 

tipos de violência que a 

mulher sofre. 

* Vídeos; 

* Slides sobre prevenção de 

situações adversas; 

* Aula prática de defesa 

pessoal; 

* Folder informativo. 

Twene Suellen * Maior interesse nas 

atividades propostas. 

*Integração entre os 

profissionais e alunos 

envolvidos. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Monitoria *Aprimorar o 

desenvolvimento dos alunos 

em geral; 

 

*Despertar o interesse do 

aluno em querer aprender 

para ensinar; 

 

*Despertar a interação e 

proatividade entre os 

monitores e os demais 

alunos. 

 

*Seleção de cinco alunos 

que se destacam nas 

atividades diárias. Os alunos 

serão escolhidos 

semanalmente. 

*A sala comporta 35 alunos 

divididos em 5 fileiras. E 

cada monitor ficará 

responsável por uma fila. 

*Eliana Batista; 

*Wanderson 

Castelo. 

*O reconhecimento será 

através de um certificado. 

*Observação do 

desenvolvimento do aluno 

na matéria e do 

desenvolvimento da turma 

em geral.   

*Xadrez; *Aprimorar o raciocínio 

lógico. 

*Desenvolver a 

interatividade e intimidade 

com xadrez. 

 

*Aulas expositivas das 

regras básicas na lousa de 

xadrez; 

*Treinamento de jogadas e 

de estratégias; 

*Wanderson 

Castelo. 

*Atividades avaliativas. 

*Torneios intra e 

extraclasse. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Olimpíada de 

Língua 

Portuguesa 

Escrevendo o 

Futuro 

6ª edição | 2019 

*Contribuir para a melhoria 

do ensino e aprendizagem, 

para a melhoria da leitura e 

da escrita nas escolas 

públicas de todo país; 

*Os professores realizarão 

oficinas de leitura e escrita 

em sala de aula com todos 

os alunos das turmas 

participantes e, para isso, 

terão acesso, via 

<www.escrevendoofuturo. 

org.br>, à coleção da 

Olimpíada, que consiste em 

cadernos virtuais de apoio 

ao trabalho do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Davi dos Santos 

Mendes 

*Hanna Eliza 

Dourado da Silva 

*Talita Caixeta 

Queiroz 

*Observação da 

participação e 

envolvimento dos alunos 

para aprimorar as 

produções textuais e 

verificar suas 

aprendizagens ao 

reconhecer os gêneros 

textuais utilizados na 

escola e em seu cotidiano. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 
NO PROJETO 

*Práticas de 

atitudes 

sustentáveis 

relacionadas ao 

uso e a 

reutilização 

consciente da 

água 

 

Objetivo geral:  

*Compreender a 

importância da água 

como principal recurso 

humanitário e biológico, 

devendo ser preservado 

como tal para o presente 

e para as futuras 

gerações. 

 

Objetivos Específicos:  

*Compreender o conceito 

de  sustentabilidade 

como sendo a utilização 

dos recursos naturais de 

forma consciente, 

preservando os mesmos 

para as futuras gerais; 

*Entender como a 

utilização consciente da 

*A proposta metodológica 

deste projeto baseia-se 

na realização de 

gravações, as mesmas 

devem ser realizadas por 

alunos selecionados e 

autorizados por seus 

responsáveis a 

praticarem atitudes 

sustentáveis voltadas 

para a conscientização e 

preservação da água 

potável. Segue abaixo 

algumas atitudes a serem 

praticadas pelos 

educandos:  

*Uso da máquina de 

lavar apenas quando a 

mesma estiver cheia. 

Reutilizar a água da 

*Douglas Romário 

de Oliveira Pereira 

*A Avaliação do projeto foi 

satisfatória. A avaliação no 

projeto foi realizada de forma 

acompanhada, cada passo da 

realização do projeto e seus 

objetivos teve a supervisão do 

professor. Deste modo, não 

houve atraso e contratempo 

para a conclusão das 

atividades. 
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água pode evitar o 

racionamento e a falta de 

água em residências 

domiciliares. 

*Demonstrar que atitudes 

sustentáveis simples são 

eficazes para a 

conscientização e 

preservação da água. 

Atitudes estas que 

podem ser praticadas por 

 pais e 

filhos/estudantes. 

 

máquina de lavar para a 

limpeza da varanda ou 

quintal de casa. 

Regar as plantas ou o 

jardim em horários 

adequados, como por 

exemplo o início e o final 

do dia. 

Lavar louça com o auxílio 

de  bacias para a 

economia de água.  

Ao escovar os dentes, 

use um  como com 

água. 400ml de água é o 

suficiente para a 

escovação  dos dentes, 

deste modo, a torneira 

ficará desligada. 

Lavagem a seco de 

veículos automotores 

com a utilização de 

garrafa de água e panos 
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secos. 

Link para visualização do 

vídeo: 

https://www.dropbox.com

/s/r4mur7t6uujw4a5/ATIT

UDES%20SUSTENT%C

3%81VEIS.mp4?dl=0 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

* 3º exposição de 

Arte 

Contemporânea 

do CEF 01; 

 

 

 

 

 

*1º exposição de 

poemas e cartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Expor os trabalhos dos 

alunos realizados em sala de 

aula para comunidade 

escolar e civil, demonstrando 

e incentivando o 

desenvolvimento das altas 

habilidades tanto plásticas 

quanto cênicas dos alunos. 

  

*Fazer com que os alunos 

entrem em contato com os 

trabalhos e obras dos 

maiores poetas e escritores 

nacionais, com intuito de 

melhorarem sua caligrafia e 

lado cognitivo, lúdico e 

criativo ao produzir seus 

poemas, textos e crônicas 

autorais.  

*Confeccionar produções 

artísticas em diversas 

plataformas como, pintura, 

desenho, gravura, fotografia, 

colagem, dança, música, 

teatro entre outros, para 

montar e expor um evento 

cultural no 4º Bimestre. 

 

*Gravar produções de 

vídeos ou áudios com as 

melhores poesias e textos 

dos alunos, com intuito de 

expor ao publico acadêmico.   

 

 

 

 

 

*Diego S. 

Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

*Diego S. 

Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O projeto será avaliado 

como modelo incentivador 

das produções artísticas 

no C.E.F.01 

 

 

 

 

 

*Será avaliada a postura, 

dicção, escrita, ortografia, 

criatividade, vocabulário, 

juntamente com a 

ludicidade e maturidade 

escrita. 
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*1ª Exposição de 

Fotografia 

 

 

 

 *Expor as melhores 

fotografias tiradas pelos 

alunos com os temas 

(Impressionismo e 

perspectiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*De acordo com as técnicas 

de fotografia previamente 

ensinadas em sala de aula, 

os alunos deveram 

apresentar seu modo de 

olhar e ponto de vista do 

mundo a sua volta, fazer um 

recorte social e do ambiente 

em que vivem e transpor um 

novo olhar de contemplação 

e mudanças positivas para  

as questões sociais e 

espaciais  da realidade onde 

vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

*Diego S. 

Rodrigues 

 

*Avaliar as técnicas 

fotográficas como, 

simetria, sobreposição, 

luz, foco, contra luz, 

contraste, ângulo, 

enquadramento 

superexposição e outras 

técnicas artísticas que 

podem ser empregadas 

em suas produções. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Jogos 

Matemáticos 

*Desenvolver o raciocínio 

matemático através dos 

Jogos Matemáticos 

Pedagógicos. 

 

*Levar jogos matemáticos 

para que estimule os alunos 

a utiliza-los de forma a 

facilitar a aprendizagem; 

*Confecção de Jogos 

Matemáticos. 

 

*Maurice Valente * Através da observação 

do envolvimento dos 

alunos e nos resultados 

apresentados ao final das 

Avaliações; 

 

*Reforço  

Matemático  

 

*Facilitar a aprendizagem 

através de revisões dos 

conteúdos estudados em 

sala de aula. 

*Atendimento dos alunos no 

turno contrário, para 

realização de revisões e de 

exercícios para sanar as 

dificuldades e deficiências 

encontradas. 

 

*Maurice Valente 

 

* Através da observação 

do envolvimento dos 

alunos e nos resultados 

apresentados ao final das 

Avaliações; 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

GEOGRAFIA 

8º ANO 

*Cidadão do 

Futuro 

Conhecendo o 

Parlamento da 

Câmara 

Legislativa do 

Distrito Federal 

*Contribuir com a formação 

da consciência política para 

o exercício da cidadania, 

oportunizando a 

compreensão das funções 

da Câmara Legislativa e dos 

valores próprios do Poder 

Legislativo. 

*Discussão e reflexão sobre 

o papel do cidadão na 

sociedade; 

*Aula expositiva de 

preparação para a visita 

guiada à Câmara Legislativa 

do DF; 

*Elaboração de relatório 

sobre a visita guiada à 

Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, que será 

realizada no dia 15/05/2019. 

*Luciene dos 

Santos Moreira 

 

*Os alunos irão elaborar 

um relatório sobre o que 

viram e aprenderam na 

visita guiada à CLDF. 

Será avaliada a percepção 

a respeito do tema 

proposto. 

GEOGRAFIA 

8º e 9º ANOS 

*Música nas aulas 

de Geografia 

*Praticar a interpretação de 

músicas que tratam dos 

temas da geografia. 

*Analisar a importância da 

música como instrumento de 

aprendizagem. 

*Trazer uma abordagem 

*Aula expositiva com a 

apresentação do projeto. 

 *Apresentar uma música 

que trate de algum tema 

abordado em sala. 

*Pedir aos alunos que 

tragam ou sugiram uma 

*Luciene dos 

Santos Moreira 

 

Será avaliada a 

participação e o 

engajamento dos alunos. 

Irão apresentar a paródia 

com um tema trabalhado 

durante os bimestres. 
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diferente aos temas 

propostos, para facilitar a 

aprendizagem. 

música relacionada a algum 

tema estudado. 

*Elaboração de paródia com 

um dos temas apresentados. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*1º Festival de 

Curtas do CEF 01 

Brazlândia  

Esse festival será 

a etapa para o 

festival de curtas 

de Brazlândia.  

O material 

utilizado para 

produção é o 

celular.  

Participação da 

CRE de 

Brazlândia na 

parte de cobertura 

do evento na 

escola. 

*5º Festival de 

Curtas das 

*Fortalecer o domínio da 

tecnologia audiovisual pelos 

alunos; 

*Incentivar a produção de 

texto para os roteiros que 

nortearão a produção de 

vídeos curtos; 

*Fortalecer o espírito de 

liderança e de ser liderados; 

*incentivar o respeito às 

diferenças; 

*Fortalecer o domínio de 

interlocução verbal e 

corporal para produção de 

personagens; 

*Incentivar a produção 

manual, na confecção de 

figurinos focados nas artes 

visuais. 

*Divisão de grupos; 

*Escolha dos temas; 

*Escolha dos textos ou 

livros; 

*Elaboração dos roteiros; 

*Correção dos roteiros pelos 

professores; 

*Produção dos vídeos com 

celulares; 

*Edição dos vídeos com 

auxílio da sala de 

informática; 

*Apresentação dos vídeos 

para seleção dos curtas para 

o festival. 

*Os curtas do festival salvos 

em uma rede social para 

votação após a 

apresentação do festival na 

Professores das 

áreas: 

*Artes: Jeefrey e 

Diego 

*Português 

*Informática 

*Inglês 

*Trabalho em grupo 

*Elaboração do roteiro 

*Produção do texto: falas 

*Produção final dos 

vídeos. 
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Escolas Públicas 

do Distrito Federal 

*Incentivar a Leitura e 

interpretação;  

*Fortalecer as Relações 

interpessoais. 

escola; 

*Os 10 mais votados irão 

para o festival de curtas de 

Brazlândia 

*Os 3 primeiros curtas mais 

votados no festival do CEF 

01 serão premiados pela 

escola.  
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

Arte / História 

6ºAno 

*Produção de 

telas sobre a pré-

história 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dominar a nomenclatura 

das cores; 

*Compreender a distinção 

das cores; 

*Compreender como 

combinar as cores entre si; 

*Dominar a técnica da 

pintura; 

*Realizar pinturas em casa, 

na escola, etc; 

*Dominar as técnicas 

ensinadas; 

* Trabalhar com ordem, 

asseio e economia. 

 

 

 

 

 

*Materiais Necessários:  

Tela de pintura de 30x40, 

pincel, tinta guache e outros. 

*Os alunos serão separados 

em grupos de até três; 

*As produções das telas 

serão em sala, com duração 

de 21 dias para produção, 

com auxílio do professor. 

*Trazer uma tela de pintura e 

o desenho a ser pintado; 

*Desenhar em tela e pintar, 

fazer acabamento e 

colagens; 

*Escolher as telas para fazer 

a exposição; 

*Levar os alunos para 

apreciar os trabalhos 

finalizados.  

6º Ano: 

Jeefrey  

Aline Vieira 

 

 

 

 

Jeefrey 7º anos 

*6º anos serão avaliados 

pela produção das telas e 

a pesquisa sobre a pré-

história. 
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*No caso dos 6º anos a 

exposição será 

acrescentada uma pesquisa 

sobre a pré-história junto a 

obra. 

Arte  

7º anos 

*Produção de 

telas com colagem 

sobre a arte 

Bizantina. 

 

Dominar a nomenclatura das 

cores; 

*Compreender a distinção 

das cores; 

*Compreender como 

combinar as cores entre si; 

*Dominar a técnica da 

pintura; 

*Realizar pinturas em casa, 

na escola, etc; 

*Dominar as técnicas 

ensinadas; 

* Trabalhar com ordem, 

asseio e economia. 

*Materiais Necessários:  

Tela de pintura de 30x40, 

pincel, tinta guache e outros 

para colagem. 

*Os alunos serão separados 

em grupos de até três; 

*As produções das telas 

serão em sala, com duração 

de 21 dias para produção, 

com auxílio do professor.  

*Os grupos escolherão uma 

imagem sobre seu tema, irão 

desenhar, pintar e fazer 

colagem em tela. 

*Desenhar em tela e pintar, 

fazer acabamento e 

colagens; 

7º Ano: 

Jeefrey  

 

*7º anos serão avaliados 

pela produção das telas. 
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*Escolher as telas para fazer 

a exposição; 

*Levar os alunos para 

apreciar os trabalhos.  

*As turmas irão visitar a 

exposição por 20 minutos 

em um determinado dia da 

semana, organizada pela 

instituição. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Um olhar sobre o 

cerrado . 

 

* Incentivar o estudo da 

história da fotografia. 

*Conhecer o processo de 

produção da imagem 

fotográfica; 

*Estimular diferentes formas 

de olhar o espaço; 

* Compreender o trabalho de 

ângulos e luz. 

 

 

*O trabalho será individual 

*Os alunos deverão 

entender, através da história 

da arte na fotografia e 

exemplos de obras a ver, 

como se trabalha com 

ângulos e luz; 

*Os alunos irão tirar fotos 

como trabalho de casa para 

avaliação de entendimento, 

com saídas de campo para o 

Parque Veredinha para 

fotografar a natureza e a 

relação do homem com a 

preservação. 

*Ao final será selecionada 

uma foto de cada aluno para 

participar da exposição na 

escola; 

*Jeefrey 

(Professor de 

Artes) 

* Através das produções 

em sala de aula e em 

casa; 

*Exposição dos trabalhos 

na escola. 
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*Além da fotografia, os 

alunos irão criar textos, 

pesquisas ou poesias sobre 

o tema. As três melhores 

fotos serão premiadas. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Feira de Ciências 

 

*Realizar Feira de Ciências 

no CEF 01; 

*Fomentar a elaboração de 

projetos a serem 

apresentados na Feira de 

Ciências do CEF 01; 

*Apresentar metodologias 

para o desenvolvimento de 

projeto escrito e prático. 

*Elaboração de pré-projeto 

escrito; 

*Criação de vídeo com a 

parte prática do trabalho; 

*Seleção de trabalhos para a 

participação na Feira de 

Ciências. 

 

Ives da Cunha 

Arruda 

 

*Projeto Escrito: 25% da 

nota do 1º bimestre; 

*Vídeo: 25% da nota do 2º 

bimestre; 

*Verificação periódica da 

evolução do trabalho e 

apresentação de soluções 

e sugestões. 

 

*Sala de Aula 

Virtual 

 

*Ampliar o espaço de 

aprendizagem; 

*Apresentar os conteúdos 

através das mídias digitais. 

 

*Trazer os conteúdos de 

ciências naturais através de 

imagens e vídeos; 

*Realização de tarefas em 

formulários online 

*Abertura de canal de 

comunicação 

professor/aluno e 

aluno/aluno, para sanar as 

dúvidas. 

Ives da Cunha 

Arruda 

 

*Os alunos serão 

avaliados semanalmente 

através de formulários 

online 

*As atividades propostas 

irão corresponder até 25% 

da nota bimestral do aluno. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Leitura e 

Produção de  

Textos 

*Incentivar a leitura de 

diversos gêneros textuais e 

literários. 

 

*Aprimorar a interpretação 

de textos.  

 

*Exercitar a escrita. 

 

*Reconhecer os diversos 

gêneros textuais e também a 

estrutura composicional, 

temática e de estilo. 

 

*Ter acesso a textos formais 

e informais e valorizar as 

variedades da língua, 

sobretudo a variedade 

padrão. 

*Prática de leitura individual 

e coletiva de diversos 

gêneros.  

*Treinamento da oralidade 

Debates em sala de diversos 

temas abordados. 

*Trabalhos em equipe. 

*Deiziane Alves 

*Sandra Verônica  

*Clarice de 

Andrade 

*A Avaliação será feita ao 

longo do projeto por meio 

da participação nas 

atividades, dos trabalhos 

em equipe e evolução na 

leitura e na escrita. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Semana da 

conscientização 

do uso sustentável 

da água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Compreender as noções de 

uso da água, uso com 

intervenção e sem 

intervenção e uso 

sustentável dos recursos 

hídricos. 

*Analisar os diferentes usos 

da água e suas 

repercussões na distribuição 

e disponibilidade do recurso. 

*Reconhecer e analisar 

práticas e situações que 

comprometem a 

disponibilidade de água no 

Brasil e no mundo e 

examinar propostas para seu 

uso sustentável. 

 

*Iniciar discussão sobre o 

uso sustentável da água, 

questionando as medidas 

tomadas por cada aluno em 

suas próprias casas. 

*Passar vídeo Um plano 

para salvar o planeta – 

Turma da Mônica 

*Incentivar os alunos a 

desenharem, em uma folha 

em forma de gota, alguma 

medida que eles acreditam 

ser importante para o uso 

sustentável da água. 

*Recolher as atividades e 

expô-las em um cartaz com 

o título Chuva de ideias.   

*Isabela Abreu 

*Denise Vieira 

*Avaliação é realizada pela 

observação e análise das 

atividades realizadas em 

sala. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Uso de jogos e 

atividades lúdicas 

como recurso 

pedagógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Utilizar jogos e atividades 

lúdicas como instrumentos 

pedagógicos, que auxiliam 

na construção do 

conhecimento. 

 

*Desenvolver o senso crítico 

e espirito de cooperação 

entre os alunos. 

 

*Estimular a resolução de 

conflitos. 

 

*Incentivar a criação de 

ideias.  

*Construção de jogos com 

os alunos; 

 

*Revisões e exercícios em 

forma de jogos; 

 

*Atividades lúdicas  

 

*Brincadeiras direcionadas, 

que abordem temas das 

aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Isabela Abreu 

*Denise Vieira 

*A avaliação é feita por 

meio de observações e 

atividades desenvolvidas 

em sala de aula. E pela 

participação dos alunos.  
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Cyberbullying- 

The  

Aggression is 

virtual, but the 

pain is real. 

*Promover uma campanha 

antibullying/ anti-

cyberbullying na escola. 

*Leitura de Textos sobre o 

assunto; 

*Promover debates em sala 

de aula; 

*Conscientização dos alunos 

através de vídeos educativos 

e filme; 

*Confecção de cartazes e 

slogans em inglês.  

 

*Alexsandra 

Fonsêca 

 

*A prova dos alunos do 9º 

ano será contextualizada 

com o assunto abordado 

durante o 1º Bimestre.  

*Os mesmos farão um 

trabalho, onde deverão 

promover uma campanha 

contra o bullying e o  

cyberbullying na escola, 

fazendo cartazes, 

discutindo sobre o tema e 

produzindo slogans em 

inglês. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Sala Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Desafios OBMEP 

 

 

 

 

 

 

 

*Reforçar conteúdos 

matemáticos; 

*Orientar e auxiliar na 

solução de dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

*Capacitar os alunos para a 

realização da avaliação da 

Olimpíada Brasileira de 

Matemática; 

*Orientar para o exame da 

OBMEP. 

*Criação de e-mails; 

*Salas virtuais online com 

fórum de dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Resolução de provas 

anteriores da OBMEP; 

*Grupos de estudo, 

promovendo debates sobre 

resoluções. 

 

*Aline Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aline Rocha 

*Observação da 

participação e do 

envolvimento dos alunos, 

buscando uma solução 

das dúvidas de modo mais 

rápido e objetivo, 

verificando se houve 

evolução na compreensão 

e na realização dos 

exercícios. 

 

*Observação e análise da 

resolução de exercícios 

passados verificando se 

houve evolução na 

compreensão e na 

realização dos exercícios 

atuais. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Método Xangai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Agrupamento em 

sala 

*Aprimorar, aplicar, 

conceituar e compreender as 

regras, fórmulas e conceitos 

matemáticos por meio de 

fraseamento das resoluções 

de exercícios; 

 

 

 

*Aprimorar e compreender 

os conteúdos matemáticos 

em grupo. 

*Criação de frases para 

resoluções de exercícios, 

contendo os motivos, os 

quais levaram a utilizar tal 

raciocínio ou método 

matemático. 

 

 

 

*Debate em grupos com 

supervisão de um líder, 

determinado pelo grupo; 

Resolução de exercícios em 

grupo. 

*Aline Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aline Rocha 

*Observação e análise das 

resoluções nas provas e 

exercícios, para verificar a 

evolução na compreensão 

dos conteúdos 

matemáticos; 

*Análise da aprendizagem 

dos discentes. 

 

*Observação da 

participação dos alunos 

nos grupos e nos 

resultados das avaliações 

em geral, verificando a 

evolução na compreensão 

dos conteúdos e a eficácia 

na aprendizagem. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Gerenciamento 

de um orçamento 

familiar 

*Compreender o 

funcionamento das finanças, 

selecionando informações, 

tomando decisões com base 

nessas informações para 

agirem de acordo com os 

objetivos a atingir da forma 

mais eficiente; 

*Comparar diferentes 

ofertas, visando a tomada de 

decisão informada e 

responsável; 

*Agir de forma eficaz em 

relação a assuntos 

financeiros relacionados com 

as suas necessidades; 

*Prever as consequências 

positivas e negativas de 

*1ª etapa: iniciar uma 

discussão com a turma 

Sobre os seguintes temas:  

-"Você sabe o que é renda 

familiar?",  

-"E qual a diferença entre 

salário bruto e salário 

líquido?", 

 -"Você considera importante 

que uma família planeje 

suas despesas?" 

*Identificar quem da turma já 

pratica algum modelo de 

orçamento e controle 

familiar. 

*Introduzir o conceito de 

imposto, e os principais 

impostos recolhidos em 

*Dêniques *Ao final da atividade é 

esperado que os alunos 

reconheçam que pagar à 

vista o produto é mais 

viável financeiramente. 

São propostos alguns 

desafios de acordo com o 

nível e realidade de cada 

turma, verificando 

situações reais trazidas 

pelos próprios alunos, 

além de desafios 

propostos no próprio 

projeto.  

*Elaboração de uma 

planilha em Excel com os 

gastos e a proposta de um 

modelo ideal para sua 
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diferentes decisões e ações. nosso país e suas 

aplicações. 

 

* 2ª etapa: Revisão sobre 

frações e porcentagens 

estabelecendo assim uma 

relação entre os dois 

conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

própria família. 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 
ESCOLA. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

*Geografia *Desenvolver um 

pensamento mais 

aprofundado ao 

conhecimento da Geografia; 

 

*Possibilitar o entendimento 

da aplicação dos princípios 

da Geografia no exercício da 

cidadania; 

 

*Compreender e introduzir 

no dia-a-dia da escola o 

trabalho sistemático e 

intencional sobre valores 

desejados por nossa 

sociedade. 

 

 

 

*Aula expositiva em livro 

texto; Leitura e análise de 

texto; Apresentação de 

slides Leitura de artigos; 

aulas dialogadas, dinâmicas 

de grupo; 

Denison Gomes 

da Silva 

*Avaliação em sala 

*Tarefa avaliativa  

*Tarefa individual 

*Trabalho em Grupo 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGIVO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRETÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Estudar o 

Currículo em 

Movimento e 

orientar a 

organização do 

professor para 

desenvolvimento 

das atividades 

ao longo do ano 

letivo. 

 

*Acompanhar, 

mediar, dar o 

suporte 

necessário para 

as atividades 

desenvolvidas 

pelos 

professores e 

oferecer 

*Coordenações coletivas 

para o estudo do Currículo 

e organização do trabalho 

semestral/anual; 

 

 

 

 

 

 

 

*Atendimento individual e 

direcionado aos 

professores para 

acompanhamento do 

planejamento pedagógico; 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio e 

Professores; 

 

 

 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio e 

Professores; 

 

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ano Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ano Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Preenchimento do 

Currículo da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Feedback ao final 

dos atendimentos; 
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atendimentos e 

auxílio quando 

necessário; 

 

*Estudar e 

orientar as 

Diretrizes 

Pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Realizar coordenação 

pedagógica para estudo 

do Currículo em 

Movimento, Diretrizes 

para a Avaliação, 

Orientações Pedagógicas, 

as Diretrizes Pedagógicas 

para Organização Escolar 

do 3º Ciclo, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio  

 

 

 

 

*Docentes 

 

 

 

 

*Ano Letivo 

 

 

 

 

Feedback ao final 

dos estudos; 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGIVO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRETÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Organizar 

atividades de 

recreação para 

os alunos nos 

intervalos e 

durante o ano 

letivo; 

 

*Organizar e 

realizar a Festa 

Juninas; 

 

 

*Organizar 

Atividades para 

a Semana de 

Conscientização 

do Uso 

Sustentável na 

Água; 

*Realizar atividades nos 

intervalos, com jogos, 

músicas e dança; 

 

 

 

 

 

**Programar atividades a 

serem desenvolvidas; 

 

 

 

*Realizar encontros na 

Coordenação para 

organizar atividades e 

planejamentos para a 

Semana. 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores e alunos 

do 9º Ano; 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio e 

Professores e alunos; 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio. 

*Discentes 

 

 

 

 

 

 

 

*Docentes e 

discentes. 

 

 

 

*Docentes e 

discentes 

* Ano Letivo 

 

 

 

 

 

 

 

*2º Bimestre; 

 

 

 

 

*Março 

*Feedback nas 

coordenações 

coletivas; 

 

 

 

 

 

*Ao final da Atividade 

com avaliação dos 

Participantes 

 

 

*Ao final da Semana 

com avaliação dos 

Participantes 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGIVO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRETÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Organizar 

atividades para a 

Semana de 

Educação para a 

Vida; 

 

*Orientar os 

professores 

quanto ao 

planejamento de 

atividades para a 

Olimpíada 

Brasileira de 

Matemática, 

Olimpíada da 

Língua 

Portuguesa e da 

Olimpíada de 

História; 

 

*Realizar encontros na 

Coordenação para 

organizar atividades e 

planejamentos para a 

Semana. 

 

*Realizar encontros na 

Coordenação Individual 

de Matemática, 

Português e História para 

organizar atividades e 

planejamentos para a 

Olimpíada da 

Matemática, Olimpíada 

da Língua Portuguesa e 

da Olimpíada de História; 

 

. 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores e alunos 

do 9º Ano; 

 

 * Professores; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Discentes e 

Docentes; 

 

 

 

 

*Docentes e 

Discentes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Abril e Maio; 

 

 

 

 

 

* 1º Semestre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Feedback nas 

coordenações 

coletivas; 

 

 

 

*Simulados e 

Feedback depois das 

avaliações; 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGIVO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRETÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Organizar 

atividades para 

o Projeto 

Brasília; 

 

 

 

* Organizar 

atividades para 

o Projeto da 

Diversidade; 

 

  

 

 

 

 

 

 

*Realizar encontros na 

Coordenação para 

organizar atividades e 

planejamentos para o 

Projeto Brasília. 

 

 

* Realizar encontros na 

Coordenação para 

organizar atividades e 

planejamentos para o 

Projeto da Diversidade. 

 

 

 

 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

 

 

  

* Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

 

 

 

 

 

*Discentes e 

Docentes; 

 

 

 

 

*Docentes e 

Discentes; 

 

 

 

 

* Ao longo do 

ano letivo; 

 

 

 

 

* Ano Letivo; 

 

 

 

 

 

*Feedback nas 

coordenações 

coletivas; 

 

 

 

* Feedback depois 

das atividades; 
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C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGIVO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2019. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRETÉGIAS 
PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

*Orientar quanto 

ao 

preenchimento 

do diário escolar 

e dos 

formulários 

pedagógicos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Realizar encontros na 

Coordenação para 

orientar quanto ao 

preenchimento dos 

formulários em geral; 

*Direção, 

Coordenadores, 

Equipes de Apoio, 

Professores; 

*Docentes; *Ao longo do ano 

letivo; 

*Análise dos 

documentos 

preenchidos; 
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