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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em 

torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem 

um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder 

fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se 

põe diante de nós, que é o de assumir este país democraticamente. 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

A elaboração do Projeto Político-Pedagógico (versão 2019) do Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina ocorreu conforme estabelecido pela Lei 

9.394/96, que orienta que cada Instituição Educacional deverá ter a liberdade e a 

autonomia para elaborar uma proposta pedagógica que supra as necessidades da 

Comunidade Escolar. Assim, não se pode perder de vista que a organização da 

escola deve caminhar por uma via que conduza jovens estudantes ao exercício 

pleno da cidadania, à formação ética e à autonomia intelectual, por meio do uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis, da apropriação do conhecimento acumulado pela 

humanidade e do uso consciente dos recursos naturais, contemplando os diferentes 

tipos de aprendizagens e atentando-se para uma educação que prepare para o 

respeito à diversidade e para a inclusão. 

Para isso, a proposta pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina leva em consideração o perfil do/da aluno/a real, do corpo docente, da 

comunidade na qual a instituição está inserida, dos/das profissionais de apoio 

(assistentes, coordenadores/as, instituições não-governamentais etc.), além de 

outros/as. É necessário lembrar que qualquer proposta pedagógica só é eficaz se for 

fruto de uma ação reflexiva e coletiva, tornando-se um documento vivo, construído 

por meio de discussões com a Comunidade Escolar, realizadas em ricos momentos 

de trocas de experiências com o intuito de ressignificar o cotidiano da escola. 

Os passos da construção desta proposta estão apresentados nas linhas e nas 

entrelinhas de cada parágrafo deste documento, apresentando um resgate do 

aspecto histórico de como foi produzido e os momentos que foram resultantes de um 

esforço conjunto de toda a Comunidade Escolar, com o objetivo de tornar o 

aprendizado mais eficaz à medida que lança mão de ações pedagógicas 

diferenciadas e mais dinâmicas mediante execução dos mais diversos projetos.  

Cabe ressaltar que existe a consciência, por parte daqueles/as que produziram esta 

proposta, em relação ao fato de ela ser apenas uma semente para a construção, em 

um futuro bem próximo, de algo ainda maior que abranja todas as características do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

É evidente que esta proposta se encontra aberta a outras sugestões e 

encaminhamentos, visto que nenhum Projeto Político-Pedagógico pode ser dado 
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como pronto e acabado, pois, assim, ele se cristalizaria e cairia no esquecimento e 

logo deixaria de acompanhar a evolução da história, tornando-se obsoleto. Portanto, 

a intenção do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, no decorrer deste 

ano letivo, é continuar promovendo momentos de ação-reflexão-ação baseados, 

principalmente, na prática pedagógica cotidiana e na discussão dos referenciais 

teóricos que mostrem um caminho para a construção de uma escola pública de 

qualidade. 

Pelo fato de ter sido construído coletivamente em reuniões (com a 

participação da Comunidade Escolar: professores/as, membros da Direção, equipe 

pedagógica, servidores/as, pais/mães/responsáveis e alunos/as), este Projeto 

Político-Pedagógico é considerado o resultado de um esforço democrático e 

participativo. Textualmente, o Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina está estruturado da seguinte forma: historicidade e 

identificação da instituição educacional; diagnóstico da realidade escolar; função 

social; princípios orientadores das práticas pedagógicas e administrativas; objetivos; 

concepções teóricas; organização do trabalho pedagógico escolar; concepções, 

práticas e estratégias de avaliação; organização da proposta curricular da escola; 

plano de ação para a implementação do PPP; projetos específicos; referências e 

anexos. 

 

1. HISTORICIDADE E IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina foi entregue à Fundação 

Educacional do Distrito Federal no dia primeiro do mês de agosto do ano de 1972 e, 

após dezenove dias, foi inaugurado oficialmente. Iniciou suas atividades escolares 

em 28 de agosto de 1972. Foi criado com a denominação de Centro 1 de Ensino de 

1º Grau e, em 21/10/1976, uma resolução alterou a denominação para Centro de 

Ensino de 1º Grau 01 de Planaltina, e ficou conhecido carinhosamente pelo nome de 

Centrinho.   

O CEF 01 é uma escola pública que surgiu com o aumento demográfico da 

cidade de Planaltina-DF, antes Mestre D’armas, devido à criação da Capital da 

República e tem por objetivo atender à comunidade, buscando oferecer uma 

educação de qualidade, com ênfase à cidadania, à inclusão e ao respeito à 
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diversidade. No início, a escola atendia a Pré-escola, Séries Iniciais, 5ª e 6ª séries 

(atuais 6º e 7º anos ou 1º e 2º anos do 1º Bloco do 3º Ciclo). Devido ao grande 

aumento da clientela, houve, em 1976, uma ampliação para atender melhor à 

comunidade. 

Depois, a escola passou a atender da pré-escola até a 8ª série (atual 9º ano 

ou 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo) e Supletivo das fases III e IV. Logo após, todos 

esses atendimentos deram lugar ao Ensino Fundamental de 5ª (atual 6º ano ou 1º 

ano do 1º Bloco do 3º Ciclo) a 8ª série (atual 9º ano ou 2º ano do 2º Bloco do 3º 

Ciclo). Em 1996, o Centrinho cria a Sala de Recursos e abre as portas para dar 

atendimento aos/às estudantes surdos/as. Tais alunos/as estudavam em um 

determinado período e, no horário inverso, recebiam atendimento especial, 

complementando o que haviam aprendido em sala de aula. 

Em 1998, o Centrinho abriu as portas para a Sala de Recursos de Deficiência 

Intelectual, que iniciou seus trabalhos, oferecendo apoio especializado a todos/as 

os/as alunos/as de 5ª a 8ª séries (atualmente, 6º a 9º anos ou 1º ano do 1º Bloco do 

3º Ciclo ao 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo) com deficiência(s), na modalidade de 

deficiência intelectual que pertenciam à Coordenação Regional de Ensino de 

Planaltina. Em 1998, também foi iniciado o atendimento aos/às alunos/as surdos/as 

do turno noturno nesta escola. Em 2000, foi lançado, no diurno, o projeto Inclusão 

Parcial para os/as alunos/as com necessidades educacionais especiais da 

modalidade de deficiência auditiva. Por meio de tal projeto, ocorreram atendimentos 

especiais das disciplinas de Matemática, Ciências, Português, Inglês, Geografia e 

História. Nas disciplinas de Arte, Religião e Parte Diversificada, tais alunos/as 

assistiam às aulas integrados/as com os/as outros/as estudantes e recebiam 

atendimento complementar no horário inverso. No turno noturno, os/as alunos/as 

surdos/as eram atendidos/as em salas separadas. Em 2001, o CEF 01 acolheu uma 

turma de alunos/as surdos/as do Ensino Médio que não tinham Unidade Escolar 

para onde ir. As aulas eram ministradas no Centrinho, mas a documentação 

desses/as alunos/as era ligada ao CED 01 de Planaltina (Centrão).  Em 2003, a Sala 

de Recursos de Deficiência Visual inicia o atendimento neste estabelecimento de 

ensino, atendendo alunos/as cegos/as e com baixa visão de todas as escolas 

públicas e particulares, das zonas urbana e rural de Planaltina – DF, matriculados/as 

desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 
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Em 2005, o Ministério da Educação instalou, na sala 11 desta Instituição de 

Ensino, um laboratório de Informática (PROINESP) para atender aos/às alunos/as 

com deficiência(s) desta Instituição de Ensino. Tais alunos/as são atendidos pelas 

Salas de Recursos existentes no Centrinho.  

Em 2003, foram abertas algumas turmas de Educação de Jovens e 

Adultos/as (EJA) no diurno para atender alunos/as com deficiências (no caso, 

deficientes físicos). Em 2010, houve a criação do Projeto EJA Interventivo para 

atender estudantes do 1º e 2º segmentos.  

Nesta escola, a atividade pedagógica é bastante diversificada. Prova disso é 

a existência, no Centrinho, há algum tempo, de turmas de Aceleração (com 

denominações diversas). Em 2012, essas turmas passaram a se chamar CDIS 

(Classes de Distorção Idade-Série), em 2016, CDIA (Classe de Distorção Idade-Ano) 

e, em 2017, PAAE (Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares). 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, a criação da Escola 

Integral (Projeto Mais Educação) ocorreu em 2008. A Escola Integral proporciona a 

oportunidade de estudantes permaneceram na escola durante um maior período de 

tempo - oito (8) horas diárias -, com atividades lúdicas e pedagógicas. 

No ano de 2013, houve a implantação do Projeto Diversidade na Escola 

(atualmente detentor de dois prêmios nacionais e com a indicação a uma premiação 

internacional), idealizado pelo professor Alexandre Magno Maciel Costa e Brito 

(Coordenador Pedagógico nesta Instituição de Ensino no ano letivo de 2019) e, após 

vários processos seletivos referentes à Gestão Democrática do Ensino Público, a 

Diretora Mércia Aparecida de Lima, depois de 14 anos de gestão, despediu-se da 

Direção do CEF 01 de Planaltina.  

Em 2014, a Diretora Edna Rodrigues da Rocha passou a ser a gestora do 

Centrinho. No mês de junho do mesmo ano, o Projeto Diversidade na Escola foi 

contemplado com sua primeira premiação nacional: o Centrinho recebeu, em 

solenidade no Palácio do Planalto, o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero 

(Categoria Escola Promotora da Igualdade de Gênero), organizado pela SPM/PR 

(Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República). 

Em 2015, alunos/as de 5ª a 8ª série (6º a 9º ano ou 1º ano do 1º Bloco do 3º 

Ciclo ao 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo), Classe de Correção da Distorção 

Idade/Série (CDIS) - Séries Finais, Turmas Bilíngue, Escola Integral e Projeto EJA 
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Interventivo (1º e 2º Segmentos) foram atendidos/as pelo Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina. Em 2015, também foram criadas, nesta escola, duas 

Unidades Especiais Bilíngue: uma de Deficiência Intelectual e Surdez (Segundo 

Segmento – Matutino) e uma apenas de Surdez (Segundo Segmento - Noturno). 

Nesse ano, também passou a funcionar a Sala de Recursos da Turma Bilíngue do 

Noturno com o intuito de atender aos/às alunos/as surdos/as desse turno que 

pertenciam à Turma Bilíngue. No mesmo ano, a Professora Luciana Marina Fundão 

ofereceu, nesta Instituição de Ensino, um curso de Libras Básico (promovido pelo 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC) para 

docentes, discentes e membros de toda a comunidade. Tal iniciativa ocorreu por 

meio de parceria entre o CEF 01 de Planaltina e o CEP Saúde. 

 Em outubro de 2015, o Projeto Diversidade na Escola foi contemplado com 

sua segunda premiação nacional. No mês de outubro, na cidade de São Paulo, o 

Centrinho recebeu o Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero: 

Experiências de Promoção da Igualdade em Ambiente Escolar, estruturado pelo 

CEERT (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades).  

No ano letivo de 2016, alunos/as de 6º a 9º ano (ou 1º ano do 1º Bloco do 3º 

Ciclo ao 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo), Classe de Correção da Distorção Idade/Ano 

(CDIA) – Bloco III (8º ano), Classe Bilíngue, Turmas Mediadas (com intérpretes para 

surdos/as), Escola Integral e Educação de Jovens e Adultos/as (EJA) Interventiva (1º 

e 2º Segmentos) foram atendidos/as pelo Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina. O turno noturno não teve funcionamento no ano letivo de 2016. No 

mesmo ano, o Projeto Diversidade na Escola concorreu, com iniciativas de toda a 

América Latina e Caribe, a uma premiação internacional (Concurso Governarte – 

Prêmio Eduardo Campos, organizado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID), porém não foi contemplado.  

Em 2017, o CEF 01 de Planaltina também não funcionou no turno noturno. No 

diurno, atendeu estudantes de 6º a 9º ano (atualmente 1º ano do 1º Bloco do 3º 

Ciclo ao 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo) do Ensino Fundamental (Anos Finais), 

Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares (PAAE), Classe Bilíngue, 

Turmas Mediadas (com intérpretes para surdos/as), Escola Integral e Educação de 

Jovens e Adultos/as Interventiva (EJA Interventiva - 1º e 2º Segmentos). Além disso, 
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dois cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC) foram desenvolvidos com alunos/as da EJA Interventiva do Centrinho. 

Também no ano de 2017, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

teve outra conquista importante: foi vencedor do Prêmio Gestão Escolar como 1º 

lugar de Planaltina e 3º lugar em nível distrital. Tal premiação tem como 

características o reconhecimento de boas práticas, o incentivo ao aprimoramento 

dos processos de gestão e a promoção de ações que possibilitem a troca de 

experiências entre gestores/as, multiplicando boas estratégias. Participar dessa 

premiação foi um ganho para a comunidade escolar do CEF 01, que pôde analisar a 

evolução dos processos de gestão. Essa conquista constitui-se como um grande 

incentivo para as novas etapas do trabalho realizado por todos/as do Centrinho 

(equipe diretiva, professores/as, servidores/as e funcionários/as terceirizados/as), 

que se dedicam para oferecer aos/às estudantes uma educação pública de 

qualidade. O empenho da totalidade dos/das profissionais da escola e as melhorias 

pedagógicas fizeram que o CEF 01 conseguisse reduzir consideravelmente suas 

taxas de reprovação, abandono e distorção idade/ano. Além disso, o estigma de 

escola violenta tem, gradativamente, deixado de existir. Indubitavelmente, o Prêmio 

Gestão Escolar foi uma grande conquista não apenas da equipe diretiva, mas de 

toda a toda a comunidade escolar. 

Em 2018, o CEF 01 de Planaltina aderiu à organização escolar em Ciclos 

para as Aprendizagens, com atendimento a estudantes do 1º e do 2º Blocos do 3º 

Ciclo (equivalente a 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos do Ensino Fundamental - Anos Finais). 

Nesse ano letivo, contou também com o Programa para Avanço das Aprendizagens 

Escolares (PAAE), Classe Bilíngue (como parte das turmas regulares), Turmas 

Mediadas (com intérpretes para surdos/as), Escola Integral e as turmas que 

pertenciam à EJA Interventiva foram reestruturadas e passaram a se chamar 

Classes Especiais Interventivas (CEI). Além disso, o ano letivo de 2018 foi 

importante para o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina devido à 

conquista de prêmios: primeiro lugar no Prêmio Professores do Brasil (Categoria 6º 

ao 9º ano), do Ministério da Educação, com o projeto TV Centrinho e segunda 

colocação (sendo primeiro lugar em Planaltina) no Prêmio Escola de Atitude (Prêmio 

Controladoria na Escola, da Controladoria Geral do Distrito Federal). Na ocasião, o 

Centrinho foi contemplado com o valor de R$ 20.000,00 e com uma viagem para 
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alguns/algumas profissionais da Educação e estudantes). Além disso, o Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina conquistou, em 2018, o primeiro lugar na 

etapa regional do Circuito de Ciências das Escolas Públicas do Distrito Federal. 

Em 2019, o CEF 01 de Planaltina está atendendo a estudantes do 1º e do 2º 

Blocos do 3º Ciclo (equivalente a 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos do Ensino Fundamental - 

Anos Finais), Classe Bilíngue, Turmas Mediadas (com intérpretes para surdos/as), 

Escola Integral e as turmas que pertenciam às Classes Especiais Interventivas (CEI) 

foram mais uma vez reestruturadas e passaram novamente a se chamar Educação 

de Jovens e Adultos/as Interventiva (EJA Interventiva) por determinação da 

Secretaria de Educação, que não permitiu que o projeto prosseguisse como CEI.  

 

1.1 Identificação da Instituição Educacional 

  

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (Centrinho) acolhe 

alunos/as da Educação Básica, séries finais. No ano de 2019, matriculou 

aproximadamente mil (1.000) estudantes, distribuídos/as nos turnos matutino e 

vespertino. Desse total, por volta de cento e setenta (170) são alunos/as com 

deficiência(s) de turmas de inclusão ou pertencentes à Educação de Jovens e 

Adultos/as Interventiva (EJA Interventiva). A escola conta também com cinco salas 

de recursos: uma para alunos/as surdos/as, uma para deficientes visuais e três 

generalistas, sendo que uma delas realiza atendimentos principalmente para 

deficientes intelectuais da Inclusão e as outras duas salas de recursos destinam-se 

aos/às alunos/as da EJA Interventiva (estudantes com deficiências: alfabetização, 

séries iniciais/1º segmento e séries finais/2º segmento).  

As salas de recursos para surdos/as, deficientes intelectuais e da EJA 

Interventiva atendem aos/às alunos/as da própria escola, no turno inverso ao que 

estudam, a Sala de Recursos de DV (Deficiência Visual) atende aos/às alunos/as da 

escola e aos/às que estudam em outras unidades de ensino (urbanas e rurais) 

pertencentes à Coordenação Regional de Planaltina e escolas particulares (locais) 

que possuem alunos/as cegos/as e/ou com baixa visão.  

Com relação ao número de funcionários/as da escola, os seguintes dados são 

referentes ao primeiro semestre do ano letivo de 2019: 

 Professores/as efetivos/as: 60; 
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 Professores/as de Contrato Temporário: 22; 

 Servidores/as da Carreira Assistência: 15; 

 Profissionais terceirizados/as da área de limpeza (Empresa Juiz de Fora): 11; 

 Profissionais terceirizados/as da área de segurança (Empresa Global): 04; 

 Profissionais terceirizados/as responsáveis pela merenda (Empresa G&E 

Eventos): 06; 

 Monitores/as, educadores/as sociais voluntários/as e oficineiros/as: 17. 

 

1.2 Organização Administrativa 

  

Em 2019, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina está organizado 

administrativamente da seguinte forma: 

 

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO E ESPAÇOS PEDAGÓGICOS – 2019 

Ensino Regular: 

- Matutino: 6 turmas do 1º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 8º ano) e 12 

turmas do 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 9º ano). 

- Vespertino: 7 turmas do 1º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 6º ano) e 

6 turmas do 2º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao de 7º ano). 

Classe Bilíngue: 

1 turma bilíngue (para Deficientes Intelectuais e Surdos/as) multisseriada no 

turno vespertino. Desde o ano letivo de 2018, a Classe Bilíngue pertence ao 

Ensino Regular. Em anos anteriores, ela já fez parte da EJA Interventiva. 

Educação de Jovens e Adultos/as Interventiva (EJA Interventiva): 

 2 turmas (1ª e 2ª etapas) no turno matutino. 

 6 turmas (3ª a 8ª etapa) no turno vespertino. 

Escola Integral: 

 Atende, em média, cento e vinte (120) estudantes do 1º Bloco do 3º Ciclo, 

com equivalência a 6º e 7º anos do Sistema de Seriação (com atividades para 

alunos/as que estão regularmente matriculados/as no turno vespertino) que 

permanecem na escola por 9 horas diárias, desenvolvendo atividades lúdicas e 

pedagógicas no contraturno, como: aulas de dança, atividades de Língua 
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Portuguesa e Matemática, oficinas de artesanato, oficina de leitura etc. 

Laboratório de Informática: 

 Situado na sala 13, possui computadores com atividades pedagógicas e de 

pesquisa para que, com a ajuda do/da responsável pelo laboratório (no momento, 

não há servidor/a efetivo para essa função), professores/as possam planejar suas 

aulas e alunos/as possam realizar atividades diversas.  

Sala de Vídeo: 

 Possui televisores, tela digital, aparelho de vídeo cassete, aparelhos de DVD, 

gravador de DVD, data show e carrinhos de apoio aos aparelhos (que podem ser 

deslocados para as salas de aula); 

 Funciona mediante o agendamento da sala, dos aparelhos ou dos carrinhos. 

Os/as professores/as deverão selecionar previamente as mídias relacionadas ao 

conteúdo abordado, assisti-las e só depois passar para os/as alunos/as. 

Quadra de Esportes: 

 Até o momento, encontra-se sem cobertura.  

Auditório: 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina não possui auditório, 

importante espaço pedagógico para apresentações de estudantes, 

profissionais diversos/as da escola e visitantes em geral. 

Vestiários: 

 No ano letivo de 2018, houve a reestruturação de dois banheiros (que 

estavam desativados) próximos à quadra de esportes para a utilização de tais 

espaços como vestiários para os/as alunos/as (antes e após as atividades de 

Educação Física e da Escola Integral). 

Laboratório de Ciências: 

 No momento, não funciona de maneira plena devido à falta de recursos 

humanos (não há servidor/a efetivo/a responsável pelas atividades do laboratório) 

e material didático apropriado (o material existente é obsoleto).  

Biblioteca: 

 Possui grande acervo (mais de 17.000 obras catalogadas); 

 Os/as profissionais da Biblioteca atendem alunos/as para realização de 

pesquisas e trabalhos; 
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 No ano letivo de 2017, a Biblioteca do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina foi revitalizada por meio da realização de um mutirão, que contou com a 

participação de representantes de todos os segmentos da Comunidade Escolar 

(gestores/as, professores/as, auxiliares da Educação, estudantes e 

pais/mães/responsáveis). 

 Observação: Devido à falta de espaço físico adequado, não é possível utilizar 

a biblioteca como sala de leitura de maneira plena. 

Refeitório Escolar:  

O refeitório escolar do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina é um 

espaço humanizado para a alimentação de alunos/as, professores/as e 

servidores/as. O ambiente em questão está localizado no pátio superior (próximo à 

cantina escolar) e é composto por mesas e bancos coloridos. 

Muito utilizado pelos/as alunos/as, principalmente por aqueles/as que 

frequentam as atividades da Escola Integral, o refeitório do Centrinho não é 

apenas um local para a realização das refeições, mas também funciona como um 

espaço de socialização, convívio e aprendizado. Tal fato dialoga enormemente 

com a proposta pedagógica da escola. 

Salas de Recursos: 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina possui cinco Salas de 

Recursos distintas: 

 Uma (1) Sala de Recursos de Surdos/as; 

 Uma (1) Sala de Recursos de Deficiência Visual; e 

 Três (3) Salas de Recursos Generalistas (sendo 2 destinadas ao atendimento 

de alunos/as da EJA Interventiva). 

 

 

1.3 Fontes dos recursos financeiros  

 

Os recursos financeiros do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

são provenientes das seguintes fontes: 

 PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola (verba oriunda do FNDE – Fundo 

Nacional do Desenvolvimento da Educação); 
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 PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (verba 

oriunda de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal); 

 APM – Associação de Pais e Mestres (verba oriunda de doações da 

Comunidade Escolar); 

 PDDE Mais Educação (verba oriunda do FNDE – Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação). 

 

1.4 Informações adicionais a respeito da Escola 

 

DADOS DA MANTENEDORA 

Mantenedora Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

CNPJ 00.394.676/0001-07 

Endereço Completo  Edifício Sede II - 607 Norte – Brasília/DF 

Telefone (61) 3901-2335 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

Nome Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina 

Endereço Completo  Setor Educacional – Lote “M” – Planaltina – 

Distrito Federal 

CEP 73.310-150 

Telefone/E-mail (61) 3901-4547 / 3901-4474  

E-mail: cef01drepla@gmail.com 

Localização:  Zona Urbana (fica ao lado do Batalhão do 

Corpo de Bombeiros de Planaltina-DF) 

Divisão de Ensino Secretaria de Educação do Distrito Federal 

Data de criação da Instituição 

Educacional  

20 de agosto de 1972 

Autorização/Deliberação do 

Conselho Estadual de Educação – 

CEE  

07 de julho de 1980 

Turnos de funcionamento Matutino e Vespertino. 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (CEF 01) atende alunos/as 

oriundos/as de bairros diversos, como Estância, Arapoanga, Buritis, Mestre D’armas, 

Jardim Roriz, Setor Sul, Setor Tradicional, Vila Vicentina e Zona Rural. Na maior 

parte desses bairros, há carência de infraestrutura básica, altos índices de violência 

doméstica, tráfico de drogas e falta de estrutura de lazer. O nível socioeconômico 

desse público é baixo e a falta de uma identidade com a cidade é grande, uma vez 

que boa parte das famílias reside há pouco tempo em Planaltina. Tudo isso faz que, 

algumas vezes, situações de brigas, desrespeito, depredação, ameaças, entre 

outras, sejam reproduzidas dentro dos muros da escola. 

O Centro de Ensino Fundamental 01 fica localizado em um setor educacional 

e, por isso, a escola não possui uma comunidade própria. Ao mesmo tempo, traz em 

si a diversidade de todos os bairros de Planaltina. Vale ressaltar que a inclusão 

sempre foi característica desta unidade de ensino, mesmo antes da lei que a tornava 

obrigatória. O Centrinho é uma escola tão cativante que tem, em seu quadro de 

funcionários/as, servidores/as que já possuem mais de vinte (20) anos na escola, o 

que demonstra que o local é muito mais do que um simples espaço de trabalho ou 

de estudo. 

 

 

Níveis de ensino ofertados  Ensino Fundamental 2 (Anos Finais) - 

3º Ciclo.  

 Educação de Jovens e Adultos/as (EJA) 

Interventiva - Anos Iniciais e Anos 

Finais do Ensino Fundamental. 

Etapas, fases, modalidades, 

ensino/programas e projetos 

especiais da Educação Básica. 

1º e 2º Blocos do 3º Ciclo (com equivalência 

a 6º, 7º, 8º e 9º ano da Seriação - Anos 

Finais  do Ensino Fundamental), Educação 

de Jovens e Adultos/as Interventiva (EJA 

Interventiva), Classe Bilíngue, Escola Integral 

e Escola Inclusiva. 
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2.1 Perfil dos/das Alunos/as  

 

Os/as alunos/as do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

geralmente moram em comunidades periféricas, longe da região central da cidade, 

alguns/algumas estão fora da faixa etária, há muitos/as repetentes e há 

alguns/algumas que haviam parado de estudar há certo tempo e estão retomando os 

estudos. Tais estudantes também enfrentam problemas relativos à mobilidade, já 

que os ônibus, muitas vezes, passam lotados ou quebram no meio do caminho, 

causando atraso e desconforto, alguns/algumas alunos/as dispõem de transporte 

escolar particular e a grande maioria vai e volta a pé para casa.  

Muitos/as estudantes repetentes fazem parte da clientela do CEF 01 de 

Planaltina e, por estarem fora da faixa etária, eles/elas encontram dificuldade em 

absorver o conteúdo e sentem-se deslocados/as e desestimulados/as ao entrarem 

em sala e depararem-se com assuntos que estão fora de sua realidade cotidiana.  

 

2.2 Levantamento de Dados para Diagnóstico 

 

Para que o Projeto Político-Pedagógico reflita as expectativas da comunidade 

em relação ao que deseja da Escola, o ambiente escolar tem sido observado 

cuidadosamente para que problemas internos e externos possam ser detectados e 

corrigidos. Durante as reuniões que ocorrem no CEF 01 de Planaltina 

(principalmente em Dias Letivos Temáticos) com representantes dos diversos 

segmentos da Comunidade Escolar, levantamentos são realizados e, a partir da 

análise dos dados obtidos nessas ocasiões, um diagnóstico mais preciso tem sido 

estruturado. A seguir, encontram-se elencados os problemas internos e externos 

mais comumente detectados. 

 

2.2.1 Problemas internos 

 

 Indisciplina e descumprimento de regras sociais por parte de alunos/as; 

 Ausência de muitos/as pais, mães e/ou responsáveis no ambiente escolar; 

 Falta de servidores/as e profissionais (das carreiras magistério e assistência) 

suficientes; 
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 Uso de drogas por parte de alguns/algumas alunos/as; 

 Repetência; 

 Evasão escolar; 

 Falta de estímulo para alunos/as e professores/as; 

 Problemas de convivência escolar; 

 Falta do cumprimento de algumas regras presentes no Regimento Escolar por 

parte de estudantes; 

 Sujeira e depredação do patrimônio público por parte de alunos/as; 

 Desrespeito às diferenças (discriminação); 

 Falta de quadra poliesportiva coberta; 

 Falta de pias nos corredores para serem utilizadas nas aulas de Arte e 

Ciências; 

 Escassez de colaboração da comunidade escolar; 

 Falta de auditório na escola; 

 Compreensão e conhecimento fragmentado do Projeto Político-Pedagógico por 

parte de alguns membros da escola; 

 O desconhecimento e o não cumprimento das normas estabelecidas no 

Regimento Escolar por parte da Comunidade Escolar; 

 A grande rotatividade de professores/as dificulta a realização de um trabalho 

mais efetivo a respeito do conhecimento e da aplicação do Regimento Escolar; 

 Há uma grande dificuldade de reunir membros das instâncias colegiadas (APM, 

Conselho Escolar etc.), sobretudo, em face da sobrecarga de trabalho dos/das 

envolvidos/as; 

 Ausência de Grêmio Estudantil; 

 Ausência de boa parte das famílias nas atividades realizadas pela escola; 

 Falta de interesse dos/das alunos/as e despreocupação com a participação nas 

aulas e nas demais atividades da escola; 

  Falta de alguns/algumas professores/as no início do ano letivo, ou 

professores/as substitutos/as no caso de licença médica, afastamento para 

capacitação etc.; 

 Demora no envio de professores/as substitutos/as para a escola; 
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 A elaboração dos planos docentes de modo isolado por parte de 

alguns/algumas professores/as, sem estabelecer relação ou vínculo com outras 

disciplinas; 

 Falta de articulação entre as disciplinas na elaboração e implementação de 

alguns projetos interdisciplinares; 

 Falta de compreensão (por parte de alguns/algumas) do que seja a avaliação 

formativa e processual, bem como dos instrumentos utilizados na realização e 

aplicação das formas de observação e aferição da apreensão dos conhecimentos, 

decorrentes da relação ensino-aprendizagem; 

 Professores/as de carga horária de 20 horas semanais sentem dificuldade de 

organizar as atividades de modo que possa haver encontro com docentes da mesma 

área para planejamento e compartilhamento de experiências; 

 Pelo fato de haver número excessivo de alunos/as em sala e devido à falta de 

tempo dos/das professores/as, a recuperação dificilmente consegue repor todo o 

conteúdo perdido no caso de faltas ou por baixo desempenho nas provas ou em 

outras atividades/observações avaliativas; 

 A falta de planejamento de alguns/algumas professores/as, da previsão das 

atividades significativas e de outras formas que possam servir de recuperação de 

conteúdos também acaba gerando situações que são prejudiciais aos/às alunos/as; 

 Problemas de adaptações de acessibilidade nos ambientes interno e externo 

da escola; 

 Dificuldade de definir coletivamente e implementar, com a participação de toda 

a comunidade escolar, alguns projetos significativos que possam apresentar 

resultados efetivos; 

 Pouco envolvimento da comunidade escolar nos projetos implementados pela 

escola; 

 Falta de estrutura para o funcionamento de alguns setores da escola (como as 

atividades da Escola Integral e as aulas de Educação Física, da Classe Bilíngue, de 

Libras e de L2 - Português como Segunda Língua); 

 Problemas diversos na estrutura física da escola (que nunca passou por uma 

grande reforma). 

 

 



22 

 

2.2.2 Problemas externos 

 

 Escassez de policiais para segurança na área externa da escola; 

 Violência externa; 

 Criminalidade; 

 Entraves burocráticos para obtenção de verbas; 

 Recursos insuficientes para cumprir as necessidades da escola; 

 O engessamento dos recursos financeiros, que só podem ser gastos com 

determinadas despesas, segundo cada um dos programas; 

 A falta de recursos financeiros acaba forçando a escola a buscar junto às 

famílias (e de outras formas) os recursos para suprir as necessidades; 

 Falta de adaptações de acessibilidade nos ambientes externos à escola; 

 Problemas familiares dos/das alunos/as; 

 Ausência de muitos/as pais, mães e/ou responsáveis na vida de diversos/as 

alunos/as; 

 Uso de drogas por parte de alguns/algumas estudantes; 

 As causas socioeconômicas que interferem na desestruturação familiar com 

consequências e reflexos na vida dos/das alunos/as; 

 A necessidade de trabalhar que alguns/algumas alunos/as possuem interfere 

na vida escolar deles/delas; 

 A falta de mais cursos ou encontros de capacitação (para alunos/as, 

professores/as e servidores/as em geral) em áreas específicas do conhecimento. 

 

2.2.3 A Escola que a Comunidade Escolar deseja 

 

A seguir, encontra-se o levantamento feito a respeito da escola que a 

Comunidade Escolar deseja: 

 Democrática; 

 Crítica; 

 Segura; 

 Solidária; 

 Limpa; 

 Atualizada; 
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 Dinâmica; 

 Lúdica; 

 Acolhedora; 

 Com responsabilidade; 

 Otimista; 

 Inclusiva; 

 Realista; 

 Organizada; 

 Com participação efetiva de pais, mães e/ou responsáveis; 

 Com projetos interdisciplinares eficazes; 

 Com mais verbas; 

 Com qualidade no ensino; 

 Com trabalho em equipe; 

 Com visão de futuro; 

 Com melhor convivência; 

 Com boas condições de trabalho; 

 Com incentivo ao esporte; 

 Formadora de cidadãos/ãs; 

 Com disciplina eficaz; 

 Com respeito aos/às componentes da Comunidade Escolar; 

 Sem preconceito e sem discriminação; 

 Com respeito à diversidade; 

 Com equidade de direitos e deveres. 

 

2.3 Ações pós-diagnóstico 

 

As ações pedagógicas do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

estão voltadas para a reversão deste quadro hoje existente: muitos/as alunos/as 

com baixa autoestima, desestimulados/as e com um alto índice de reprovação. 

Assim, uma ação que deve ser executada com urgência é o resgate da autoestima e 

da conscientização da importância que cada um/a possui dentro da escola e da 

comunidade. Esse trabalho será realizado em diversos projetos pedagógicos do 
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CEF 01 de Planaltina durante todo o ano letivo de 2019. Sabendo-se que existem, 

dentro da comunidade escolar, muitas pessoas também com baixa autoestima e que 

isso influencia diretamente nos resultados do corpo discente, serão oferecidas 

palestras e oficinas, juntamente com momentos de bem-estar, no decorrer de todo o 

ano letivo, para professores/as, pais/mães/responsáveis, alunos/as e servidores/as 

em geral.  

Não há dúvida alguma de que a autoestima do/da aluno/a é elevada se sua 

família estiver a seu lado, se existirem pessoas que acreditam em seu potencial, em 

seu poder de transformação e evolução. Pensando nisso, a escola buscará ampliar 

a participação de pais/mães/responsáveis na vida escolar dos/das filhos/as. Além 

disso, a fim de aumentar a autoestima dos/das estudantes, haverá a realização de 

intervalos culturais/dirigidos, passeios pedagógicos, palestras, atendimento com 

Orientador/a Pedagógico/a etc. 

Para que haja a elevação da taxa de aprovação das disciplinas críticas 

(Português e Matemática), planos de ação foram elaborados por alguns/algumas 

professores/as, membros da Coordenação Pedagógica e Direção. Dessa forma, no 

ano letivo de 2019, estão sendo realizados projetos de Geometria e de Leitura, 

Escrita e Diversidade. Neles, avaliações diagnósticas e ações criativas estão sendo 

aplicadas/desenvolvidas para melhorar o desempenho dos/das estudantes. Sabe-se 

que essas ações não são a solução total e imediata, mas um meio eficaz de 

reversão desse quadro crítico no qual o rendimento de muitos/as alunos/as se 

encontra. 

Ações para formar a identidade de cidadão/cidadã planaltinense, a 

consciência ecológica, a conscientização étnico-racial e de gênero, o gosto pela 

leitura, a prática do diálogo para a solução de conflitos, a educação teatral e musical 

que valorize os diversos estilos e ritmos, a formação do pensamento espacial, a 

educação para a inclusão e para a diversidade serão desenvolvidas por meio de 

projetos pedagógicos especiais. Acredita-se que a execução desses projetos tornará 

as aulas mais atrativas e mais motivadoras para os/as alunos/as, fazendo que o 

conhecimento adquirido os/as tornem mais participativos/as e conscientes de seu 

potencial como agentes no desenvolvimento intelectual e de cidadão/cidadã para, 

assim, atuarem de forma produtiva na comunidade na qual estão inseridos/as. 

Mediante esses projetos, pretende-se diminuir ou até mesmo sanar os problemas 
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que o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina enfrenta hoje e buscar a 

escola que a comunidade tanto deseja.  

 

3.  FUNÇÃO SOCIAL 

 

A principal função social do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina é 

ser uma escola pública de qualidade com respeito à inclusão e à diversidade. A 

missão desta Instituição de Ensino é ainda mais abrangente: 

 Construir uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, 

como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do/da educando/a, 

preparando-o/a para o exercício de direitos e o cumprimento dos deveres, requisitos 

da cidadania; 

 Promover o acesso ao conhecimento sistematizado e, a partir dele, a produção 

de novos conhecimentos; 

 Preocupar-se com a formação de seres humanos conscientes e participativos 

na sociedade em que estão inseridos; 

 Garantir espaços de reflexão para um trabalho transformador; 

 Estudar a própria prática por meio de ação-reflexão-ação (espaços para trocar 

ideias e teorias, registrar práticas, dúvidas, descobertas e hipóteses); 

 Orientar-se pelo Currículo Nacional do Ensino Fundamental; 

 Seguir e conferir a eficiência e a eficácia aos dispositivos contidos na lei 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Promover a prática de modalidades esportivas e atividades culturais; 

 Ter bom relacionamento com alunos/as, pais/mães/responsáveis e todos/as 

os/as profissionais da escola; 

 Aprimorar as práticas pedagógicas utilizadas; 

 Elevar o rendimento escolar dos/das alunos/as por meio de práticas 

pedagógicas eficazes, criativas e inovadoras e por meio do estreitamento dos laços 

entre família-escola; 

 Cumprir a Lei 10.639/2003, trabalhando temas relativos à história e à cultura 

afro-brasileiras; 

 Trabalhar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e seguir a Resolução nº 

01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), que estipula a 
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inclusão do conteúdo de direitos da mulher e outros assuntos com recorte de gênero 

no Currículo dos Ensinos Fundamental e Médio. 

 

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES  

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (Centrinho) possui 

princípios bem definidos no que diz respeito à orientação das práticas pedagógicas e 

administrativas. Nesse sentido, a sintonia com o Currículo em Movimento da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal e com os princípios da Educação Integral 

(integralidade, intersetorialização, transversalidade, territorialidade, trabalho em rede 

e diálogo entre escola e comunidade) é considerada de extrema importância.  

Em relação aos princípios epistemológicos, o CEF 01 de Planaltina acredita 

que o conhecimento não se dá por meio de uma metodologia que aborde somente 

os conteúdos dos livros didáticos. Portanto, esta Instituição de Ensino desenvolverá, 

no decorrer deste ano letivo, atividades interdisciplinares que simulem contextos da 

vida real, visando à apropriação do conhecimento pelo/a aluno/a, de acordo com o 

que ele/ela deve aprender, e, assim, oferecer ao corpo discente a oportunidade de 

desenvolver seus talentos. Dessa forma, os princípios epistemológicos considerados 

pelo Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina são a unicidade entre a teoria e 

a prática, a interdisciplinaridade, a contextualização e a flexibilização. 

Quanto aos princípios didático-pedagógicos, sabe-se que, atualmente, a 

escola deve, cada vez mais, investir no “saber” e no “saber fazer”, para que os 

quatro pilares da educação definidos por Delors (2000) – aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser - possam contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida de todos/as os/as envolvidos/as. Portanto, no 

decorrer deste ano letivo, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina investirá 

em encontros, reflexões, discussões e trocas de experiências para que a prática em 

sala de aula possa ser vista com um novo olhar, um novo foco, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno da intelectualidade dos/das alunos/as. 

Em seus princípios éticos relativos à apropriação do conhecimento, o CEF 01 

de Planaltina crê que a relação entre aluno/a e professor/a deverá ser uma relação 

sujeito x sujeito e não sujeito x objeto. Percebe-se, então, a necessidade de se 

estabelecer que, nesse contato, o que irá prevalecer sempre é a ajuda mútua. Logo, 
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esta Instituição de Ensino tem como proposta elaborar regras que prezem pelo bom 

convívio dentro e fora da sala de aula. Ainda estão entre os princípios éticos do 

Centrinho: respeito aos ideais de justiça, de solidariedade, de liberdade, de 

autonomia, de inclusão, de tolerância, de respeito à dignidade da pessoa humana e 

de compromisso com a promoção do bem de todos/as, contribuindo para eliminar 

quaisquer manifestações de preconceito. 

Entre os princípios estéticos do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina estão a sensibilidade, as diversas formas de expressão e exercício da 

criatividade e a diversidade de manifestações artísticas e culturais. No decorrer da 

execução desta proposta, o Centrinho convidará os/as alunos/as para serem 

protagonistas das mais diversas ações, com o intuito de estimular a criatividade, a 

curiosidade e as mais variadas manifestações artísticas, musicais e culturais. 

Relativamente aos princípios políticos, destacam-se o reconhecimento dos 

direitos e deveres de cidadania; o respeito ao bem comum; a preservação do regime 

democrático e dos recursos ambientais e a redução da pobreza e das desigualdades 

sociais e regionais. 

Quanto aos princípios administrativos, o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina submete-se, primeiramente, ao que é previsto no artigo 37 da 

Constituição Federal: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência. Como um dos mais importantes princípios administrativos do Centrinho, 

encontra-se a Gestão Democrática do Ensino Público. A gestão escolar possui como 

foco a observação da instituição e dos problemas educacionais de forma ampla, por 

meio de uma visão estratégica e de conjunto. 

 

5. OBJETIVOS 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina apresenta como principais 

objetivos: 

 

5.1 Objetivos Gerais 

 

 Fazer cumprir a Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional); 
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 Estar em consonância com o Currículo em Movimento da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal; 

 Divulgar e seguir o Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal; 

 Divulgar, junto à Comunidade Escolar, o Regimento Interno do Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina; 

 Integrar todos/as da comunidade escolar; 

 Melhorar as práticas pedagógicas da escola; 

 Fortalecer questões relativas aos Direitos Humanos dentro e fora do ambiente 

escolar; 

 Elevar o desempenho acadêmico dos/das alunos/as. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Continuar, de maneira efetiva e eficaz, com a Organização Escolar em Ciclos 

para as Aprendizagens no ano letivo de 2019; 

 Promover campanhas de conscientização (para todos os segmentos da 

Comunidade Escolar) a respeito da importância da conservação do patrimônio 

público; 

 Integrar toda a Comunidade Escolar para tornar o ambiente escolar saudável e 

limpo; 

 Incentivar a Comunidade Escolar a ser mais presente, participativa e 

transformadora; 

 Promover o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) dentro da 

Comunidade Escolar mediante participação dos/das professores/as da Sala de 

Recursos de Surdos/as; 

 Promover a conscientização, junto à comunidade escolar, da necessidade de 

inclusão plena de alunos/as com deficiência(s) deste Estabelecimento de Ensino; 

 Continuar trabalhando temas relativos à história e à cultura afro-brasileiras (em 

cumprimento à Lei 10.639/2003); 

 Promover, de forma consciente, a interdisciplinaridade; 

 Utilizar vários mecanismos de avaliação (com caráter formativo) para obter 

resultados satisfatórios ao longo do processo educativo; 



29 

 

 Avaliar o/a aluno/a de forma consciente, seguindo as propostas de Regimento 

Escolar das Instituições de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal, onde se 

determina que o valor atribuído a provas e/ou testes, quando adotados, não pode 

ultrapassar 50% (cinquenta por cento) da nota final de cada bimestre; 

 Criar aulas inovadoras e atrativas aos/às alunos/as; 

 Ensinar conteúdos que mostrem a importância de se valorizar o “eu” e o 

próximo; 

 Promover maior integração entre todos os segmentos da Comunidade Escolar; 

 Realizar reuniões pedagógicas periódicas, de forma a assegurar a qualidade 

da educação e estimular a atuação didática dos/das professores/as; 

 Realizar estudos periódicos da parte legal dos projetos especiais; 

 Desenvolver projetos a respeito de Educação Ambiental; 

 Desenvolver projetos que incentivem o teatro, a música e a dança; 

 Desenvolver projeto que trate a respeito da disciplina do/da estudante; 

 Proporcionar aos/às alunos/as, professores/as e demais funcionários/as, as 

devidas condições para a realização das práticas pedagógicas no interior da escola; 

 Assegurar, aos/às alunos/as com deficiência(s), os serviços de apoio e os 

recursos didáticos, pedagógicos e humanos necessários à efetivação do processo 

ensino/aprendizagem; 

 Reconhecer e valorizar os conhecimentos espontâneos dos/das alunos/as, 

como ponto de partida na apropriação dos conhecimentos científicos e filosóficos; 

 Proporcionar formas de socialização e troca de experiências entre os/as 

alunos/as, por meio de atividades que envolvam conhecimentos e valores; 

 Demonstrar e valorizar a importância da efetiva participação da Comunidade 

Escolar no processo de democratização da escola; 

 Garantir e fortalecer a organização dos segmentos coletivos específicos 

existentes na escola; 

 Estimular nos/nas alunos/as reflexões a respeito de valores sociais, cidadania, 

direitos, deveres e conscientização relativos a sua atuação no meio em que estão 

inseridos/as. 
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6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Concepções teóricas diversas norteiam a elaboração deste Projeto Político-

Pedagógico e a prática pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina, conforme é possível observar a seguir. Dentre elas, indubitavelmente, 

encontram-se a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. 

 

6.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) funcionam como apêndice 

para auxiliar os/as professores/as no estudo e na reflexão de suas práticas 

pedagógicas, contribuindo para que questionem constantemente suas atividades. 

Isso proporciona um conhecimento significativo para os/as alunos/as. Os PCNs são 

compostos por textos que englobam tanto conhecimentos teóricos quanto práticos 

do ensino e da aprendizagem. Esses textos apresentam, por exemplo, o histórico 

das tendências pedagógicas próprias da área, os objetivos do Ensino Fundamental, 

os Eixos Temáticos, assim como os Temas Transversais.  

Os PCNs ressaltam a importância de um/a professor/a que saiba propiciar 

oportunidades de contato direto com seus/suas alunos/as por meio, por exemplo, de 

atividades de observação, discussão e experimentação, que são ótimos momentos 

para surgirem situações-problema, questionamentos, argumentação, sendo sempre 

necessário que o/a docente ouça seus/suas alunos/as e que dê atenção aos 

significados que eles/elas dão para o que estão aprendendo. A proposta de trabalho 

do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina está fundamentada justamente 

nesses aspectos, pois os/as profissionais da escola enxergam, por exemplo, o 

contato com o/a professor/a, por meio de discussões/debates, como uma ótima 

forma de gerar a aprendizagem, a confiança, o cuidado e uma melhor percepção do 

desenvolvimento dos/das alunos/as.  

 

6.2 O Currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal traz o entendimento da LDB/96, que demonstra que a educação 
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brasileira é constituída por dois níveis: Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio) e Educação Superior. Um ponto interessante é que 

essa divisão não foi feita de forma aleatória, mas foi levada em conta a importância 

dos processos educativos formais presentes nas diferentes etapas da vida dos 

indivíduos.  

O ensino fundamental tem duração de nove (9) anos e atende a estudantes 

de 6 a 14 anos, representando, portanto, a etapa que é voltada à formação de 

crianças e adolescentes. Diante disso, o Ensino Fundamental vem com o enfoque 

de formar cidadãos/cidadãs mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender 

de forma significativa, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita; a 

compreensão dos ambientes (social, natural, tecnológico e político); dos valores que 

fundamentam a sociedade; desenvolvimento de competências e habilidades.  

O Educar e Cuidar, o Letramento e a Diversidade representam os eixos 

norteadores do Currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e 

estão vigentes em todas as etapas e modalidades de ensino. Entende-se que o 

‘’cuidar’’ não se relaciona apenas com o desenvolvimento físico, mas que também 

engloba a preocupação com o desenvolvimento cognitivo e social dos/das alunos/as. 

O Educar é trazido muito no sentido de valorizar a aprendizagem significativa e a 

superação do determinismo, onde tudo é pré-estabelecido e os/as alunos/as não 

têm liberdade nem para exercer o senso crítico, pois, afinal, se está tudo pronto, 

para que pensar, então? Portanto, educar vai muito além da simples transmissão de 

conteúdos.  

A Diversidade, como eixo norteador, é abordada no Currículo no sentido de 

como as escolas podem tratar a questão das diferenças de identidades, visto que 

 

 a instituição educacional é um espaço sociocultural em que as diferentes 

identidades são encontradas, constituídas, formadas, produzidas e 

reproduzidas. (SEDF, 2010)  

 

Portanto, é de suma importância que os/as professores/as saibam educar 

para essa questão da diversidade, procurando quebrar estereótipos e preconceitos. 

É o que tem ocorrido, de forma nítida, no Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina, escola detentora de dois prêmios nacionais relativos às temáticas da 

diversidade em anos consecutivos (2014 – “Prêmio Nacional Construindo a 
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Igualdade de Gênero” e 2015 – “Prêmio Nacional Educar para a Igualdade Racial e 

de Gênero”). Além disso, o CEF 01 de Planaltina foi indicado (sem ter sido 

contemplado) para uma premiação internacional (2016 – “Prêmio Governarte”, que 

envolveu iniciativas pedagógicas de países de toda a América Latina e Caribe). 

A partir do entendimento do Currículo, o letramento traz a ideia de que não 

basta os indivíduos serem letrados, ou seja, saberem a respeito dos códigos ou 

símbolos, mas é necessário que utilizem da escrita e da leitura para exercê-las como 

instrumentos de sua realização e desenvolvimento tanto social quanto cultural, por 

exemplo.  

O Currículo está estruturado em diretrizes pedagógicas que trabalham a 

aprendizagem, levando em conta a construção dos conhecimentos com base no 

enfoque sócio-histórico, demonstrando a necessidade de reconstrução e 

reelaboração da aprendizagem escolar, onde a aprendizagem significativa é 

concebida na interação do princípio homem-mundo-natureza, resultando em várias 

possibilidades educativas. Evidenciando, também, que a aprendizagem e o 

desenvolvimento não são fatores exclusivos do biológico, mas que muito têm a ver 

com essa interação histórica, cultural e diversificada. Vygotsky, Marques, Libâneo - 

entre outros/as - são exemplos de autores/as que muito contribuem para o 

entendimento da aprendizagem e que ajudam a nortear muitas práticas 

pedagógicas. Dentre as competências que o currículo define para o Ensino 

Fundamental, destacam-se:  

 

Interpretação, seleção e organização de informações e dados apresentados 

por diferentes fontes para decidir e resolver situações-problema. 

Apropriação de conhecimentos, articulando-os e aplicando-os para 

elaboração de propostas que possam intervir na realidade, desenvolvendo a 

cooperação, coletividade, solidariedade e cidadania. Compreensão dos 

fenômenos naturais, dos processos histórico-geográficos, da produção 

tecnológica e científica e das manifestações socioculturais, colocando-se 

como sujeito que observa, investiga e transforma as situações e, com isso, 

transforma a si mesmo. (SEDF, 2010) 

 

Com base nessas ideias, o Ensino Fundamental tem como objetivo articular 

as áreas do conhecimento e as dimensões da vida cidadã: saúde; sexualidade; vida 

familiar e social; meio ambiente; trabalho; ciência e tecnologia; cultura e linguagens. 
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É interessante ressaltar que isso atende às orientações previstas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. E essa forma de estruturar as temáticas facilita muito a 

integração dos conteúdos, fazendo que a interdisciplinaridade seja trabalhada e que 

contribua para uma aprendizagem significativa, pois o ensino precisa inovar a forma 

de ser trabalhado.  

 

6.3 Os Eixos Transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica 

 

Os Eixos Transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica 

(Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos) são explorados de formas diversas nos 

projetos individuais e interdisciplinares do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina (principalmente no Projeto Diversidade na Escola). 

Nesse sentido, variadas temáticas são abordadas no ambiente escolar. 

Dentre elas, estão: 

 Inclusão; 

 História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

 Educação Indígena (Cultura e História); 

 Educação Ambiental e Sustentabilidade; 

 Cidadania e Direitos Humanos; 

 Enfrentamento à violência; 

 Prevenção ao uso de drogas; 

 Gênero e Diversidade; 

 Etc. 

 

A Escola desenvolve projetos e atividades específicas envolvendo os temas 

citados articulados com os conteúdos das disciplinas, buscando relação com a 

conjuntura socioeconômica, política, cultural, ideológica e, principalmente, com a 

realidade na qual a escola está inserida. Além disso, há a realização de palestras e 

seminários com a abordagem desses temas. 
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6.4 A Prática Pedagógica  

 

           A prática pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

baseia-se, principalmente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-

Cultural. As duas trazem contribuições importantíssimas para a área da Educação. 

De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos 

Teóricos: 

 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na 

Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta 

em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do 

Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode 

desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos/das estudantes. A 

democratização do acesso à escola para as classes populares requer que 

esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e 

revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos/das 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública 

do DF. 

 

O convite à reflexão a respeito da prática pedagógica implica compreender 

que o processo de construção/reconstrução e ampliação do conhecimento 

pedagógico ocorre dentro e fora da sala de aula, em um movimento de encontros e 

desencontros, de negação, contestação e aceitação dos saberes, de possibilidades 

e limitações, de encantos e desencantos, de interação e mediação. Enfim, trata-se 

de uma dinâmica que não se esgota, ao contrário, se desdobra, se modifica, se 

multiplica, revela conflitos e se amplia. (BOLZAN, 2002, p. 27) 

A ação educativa necessita de diretrizes que lhe são fornecidas pela 

Pedagogia, na circunstância de ciência norteadora das práticas educativas. Sob o 

ponto de vista teórico, a pedagogia é um campo de conhecimentos científicos que 

trata da natureza e dos fins da educação em uma determinada sociedade. Trata, 

ainda, dos meios indispensáveis à formação humana integral. Sob o ponto de vista 

prático, a pedagogia cria um conjunto de condições organizacionais e metodológicas 

com vistas à operacionalização do processo educativo, orientando-o para o alcance 

de finalidades cognitivas, sociais, políticas e culturais.  
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Na referência à compreensão teórica e prática dos processos formativos, 

assume-se, neste Projeto Político-Pedagógico, a tendência crítica da Pedagogia, na 

visão de que determinadas formas de pensar e de fazer o ato educativo, assim como 

os saberes e os modos das ações, estejam voltados para a formação humana. 

Nesse sentido, a pedagogia crítica implica a práxis da apropriação de 

conhecimentos, ideias, conceitos, valores, símbolos, habilidades, hábitos, 

procedimentos e atitudes para a emancipação dos sujeitos e para a transformação 

das relações opressoras nas sociedades desiguais. 

Considere-se, para tanto, o pensamento de Paulo Freire, com a proposta da 

Educação Libertadora, e o de Dermeval Saviani, com a proposta da Pedagogia 

Histórico-Crítica. Na perspectiva de Freire (1997), a pedagogia crítica caracteriza-se 

por uma prática pedagógica dialógica, reflexiva e transformadora. A educação, 

assim, busca contribuir para um processo de formação e transformação social. 

Acerca dessa proposta, Freire (1997, p. 46) esclarece: 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e 

todos com o professor ou com a professora, ensaiam a experiência 

profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz 

de ter raiva porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é 

capaz de reconhecer-se como objeto. 

 

Saviani (2003) defende que o objeto da educação congrega duas partes que 

se complementam. Uma deve tratar de identificar os elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles/elas se 

tornem humanos/as, e a outra discorre a respeito da descoberta das formas mais 

adequadas para se atingir esse objetivo. Acerca da Pedagogia Crítica, Saviani 

(2003, p. 31) esclarece: 

 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 

seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas 

populares. Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa 

engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino de melhor 

qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria 

crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta de 
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modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses 

dominantes. 

 

Nesse sentido, Freire e Saviani, em suas interpretações, contribuem para 

repensar a Pedagogia. Em uma vertente histórico-crítica, ela precisa vislumbrar os 

seguintes pressupostos: 

 O ser humano constitui-se como síntese de múltiplas determinações, como um 

conjunto de relações sociais; 

 A educação identifica-se com o processo de hominização; 

 A educação estabelece um ensino que parte de uma relação real entre 

educador/a e educando/a; 

 O processo educativo implica ação-reflexão-ação como constituintes 

inseparáveis da práxis educativa; 

 A compreensão da História dá-se a partir do desenvolvimento material da 

sociedade e da determinação das condições de existência humana; 

 A busca do diálogo constitui fonte de aprendizagem, possibilitando a interação 

com o outro; 

 O comprometimento estabelece-se com os interesses do sujeito das camadas 

economicamente desfavorecidas; 

 A formação humana integral constitui a força motriz da prática pedagógica; 

 A organização da escola define-se como espaço de negação de dominação e 

não como simples instrumento para reproduzir a estrutura social vigente; 

 Os homens e as mulheres constituem-se como seres produtores de si mesmos, 

seres em transformação, seres da práxis, que só podem ter lugar na História. 

 

Outro fator de extrema relevância para a prática pedagógica é a compreensão 

dos processos da aprendizagem humana, uma vez que o ato de ensinar exige, de 

quem o exerce, certo domínio das teorias e dos mecanismos de como se aprende. 

Ensinar e aprender são processos diferentes que envolvem sujeitos também 

diferentes. E, por envolver sujeitos distintos – professores/as e estudantes −, exige 

metodologias, mecanismos e estratégias de ensino diversificados. Nessa 

compreensão, é preciso refletir a respeito da relação pedagógica existente entre 

estudante-conhecimento-educador, considerando pontos relevantes para a 
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efetivação do processo: o que é aprender, como se aprende, quem é o sujeito da 

aprendizagem, o que se ensina e que metodologias de ensino podem favorecer a 

aprendizagem dos/das estudantes. Reconhecer a natureza dessa associação é um 

exercício que implica entender a mediação do processo ensino-aprendizagem como 

o elemento regulador e facilitador de experiências exitosas no âmbito da 

aprendizagem. 

A Psicologia Histórico-Cultural, também chamada de Psicologia Sócio-

Histórica ou Teoria da Atividade, constitui uma vertente da psicologia fundamentada 

nos pressupostos teórico-filosóficos e metodológicos do Materialismo Histórico-

Dialético. Trata-se de uma importante base teórico-metodológica para a Educação e 

possui uma abordagem histórica e dialética em relação ao psiquismo e ao 

desenvolvimento humano em geral (e em relação ao desenvolvimento infantil em 

particular). Nesse sentido, os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural e da 

Pedagogia Histórico-Crítica, por auxiliarem na compreensão da realidade social e 

educacional e por buscarem a superação das contradições sociais, identificando as 

causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos/as, são 

extremamente utilizados na prática pedagógica da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal e também do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

 

6.5 Relação entre Prática Pedagógica e o Currículo em Movimento da 

Educação Básica 

 

Conforme foi demonstrado, concepções teóricas bem definidas fundamentam 

as práticas pedagógicas do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, 

inclusive as que estão expressas no Currículo em Movimento da Educação Básica. 

Isso será demonstrado a seguir, quando será tratado a respeito da organização do 

trabalho pedagógico da escola e do ambiente institucional. 
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7.  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

A organização do trabalho pedagógico no Centro de Ensino Fundamental 01 

de Planaltina é estruturada de maneira a melhor atender aos anseios e às 

necessidades dos/das alunos/as. Cabe ressaltar que ela segue o Plano de Ação da 

Coordenação Pedagógica (com organização anual e revisão periódica) e possui 

alinhamento com as Diretrizes e as Orientações Pedagógicas (OP) da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. Além disso, tal organização considera de extrema 

importância a relação entre o Centrinho e a Comunidade Escolar.  

É importante salientar que, no ano letivo de 2018, conforme estabelece 

legislação específica, houve a implantação da Organização Escolar em Ciclos para 

as Aprendizagens no Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e isso teve e 

continua tendo influência na organização do trabalho pedagógico da escola.  

No mais, eventos e atividades pedagógicas da escola estão descritos de 

forma sucinta a seguir. 

 

7.1 Participação em concursos, avaliações externas, Olimpíadas e eventos 

diversos  

 

Com bastante frequência, o CEF 01 de Planaltina participa de concursos de 

redação/desenho/música, avaliações externas, Olimpíadas (OBMEP – Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – na qual possui duas medalhas de 

bronze e premiados/as com bolsas de estudos, OBA – Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica, Olimpíadas de Língua Portuguesa etc.), Circuito de 

Ciências etc. 

 

7.2 Organização dos tempos, dos espaços e dos recursos didáticos 

 
A organização dos tempos, dos espaços e dos recursos didáticos ajuda a 

formatar o resultado do processo pedagógico, visto que funciona como condição 

objetiva para a efetivação do trabalho docente. 

O tempo destinado às atividades escolares é distribuído de acordo com o 

Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em 
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quatro (4) bimestres e duzentos (200) dias letivos (cumprindo-se a exigência legal de 

100 dias letivos semestrais) com atividades diárias, durante cinco dias na semana. 

A quantidade de aulas é estabelecida pelas matrizes curriculares ou pelos 

cronogramas dos demais projetos escolares, priorizando-se, nos horários, as aulas 

duplas (geminadas) e o equilíbrio do número de aulas diárias por disciplina, de forma 

a favorecer um trabalho pedagógico mais produtivo. 

Os espaços físicos onde tomam forma os processos de ensino e 

aprendizagem, dentro e fora da Instituição, são explorados e utilizados 

constantemente. No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, utiliza-se o 

regime de Sala Ambiente para as turmas de ensino regular. Para as demais turmas, 

há o revezamento de professores/as no mesmo espaço (mesma sala) nas 

mudanças dos horários de aula. 

 É importante conhecer a estrutura física disponibilizada, perceber qual setor 

mais se adapta à atividade e conhecer as normas internas de uso e de conservação 

desses espaços, para poder diversificar e inovar a prática educativa, utilizando 

ambientes diversos. A mesma orientação é válida para o uso dos recursos didáticos. 

Além dos recursos de ensino já consolidados, é necessário que se atente para o uso 

das novas tecnologias de comunicação e de informação em sala de aula. É possível 

utilizá-las para o desenvolvimento de uma leitura crítica, objetivando diversificar as 

formas de produção e de apropriação do conhecimento, o que permite tanto a 

familiarização dos/das estudantes com novas tecnologias existentes na sociedade 

quanto a utilização, de forma crítica, dessas tecnologias. O trabalho pedagógico com 

os recursos tecnológicos pode, portanto, dinamizar o processo ensino e 

aprendizagem. É o que vem ocorrendo nos últimos anos no Centrinho. 

 

7.3 Avaliação da aprendizagem  

  

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina propõe desenvolver 

práticas avaliativas formativas (que se propõem a analisar e identificar a adequação 

de ensino com o verdadeiro aprendizado dos/das alunos/as), bem como a avaliação 

em uma perspectiva processual e contínua, com preponderância dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos, buscando a reconstrução do conhecimento e o 

desenvolvimento de hábitos e de atitudes coerentes com a formação integral do 
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sujeito. Para tanto, considera-se o/a aluno/a como ser criativo, crítico, autônomo e 

participativo. Nesse entendimento, a avaliação dos aspectos qualitativos 

compreende, além da acumulação de conhecimentos (o que remete para a 

avaliação quantitativa), o domínio do processo de aprendizagem (no que se refere a 

avanços e recuos) e as possibilidades de autoavaliação e de reorientação no 

processo. 

Assim, é de suma importância o/a professor/a utilizar instrumentos 

diversificados que possam ir além dos testes e das provas, como, por exemplo, 

pesquisas, relatórios, seminários e trabalhos em grupo. Esses recursos possibilitam, 

ao/à docente, identificar o desempenho do/da aluno/a nas atividades desenvolvidas 

e tomar decisões. Possibilitam, sobretudo, reorientar o/a discente, a partir das 

dificuldades identificadas, em um constante processo de ação-reflexão-ação. 

 

7.4 Atendimento Educacional Especializado 

  

Enquanto escola inclusiva e visando a atender estudantes com 

deficiências/transtornos diversos, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

oferece Atendimento Educacional Especializado, em várias etapas/modalidades, 

conforme explicitado a seguir. 

  

7.4.1 Classe Comum Inclusiva 

 

As classes comuns inclusivas são constituídas por estudantes com ou sem 

deficiência(s), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e Altas 

Habilidades/Superdotação, conforme modulação para cada etapa de ensino e para a 

modalidade de EJA.  

Nos casos de Deficiência Auditiva/Surdez, o/a professor/a deverá ter 

conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos/as estudantes 

surdos/as dessas classes, conforme Decreto nº 5.626, de 2005,  e o atendimento 

diferenciado em sala de aula ocorrerá por meio de um/a professor/a-

tradutor/intérprete que – durante a dinâmica normal das aulas da respectiva turma – 

media a relação dos/das estudantes com deficiência com os/as professores/as-
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regentes, com os recursos didáticos, com os/as demais alunos/as e com as diversas 

instâncias da Escola. 

 

7.4.2 Classe de Educação Bilíngue  

 

Classe constituída por estudantes ouvintes e estudantes surdos/as e/ou 

surdocegos/as, com modulação diferenciada. Essa classe, além do/da professor/a 

regente, tem a presença do/da intérprete educacional e/ou guia-intérprete, com a 

responsabilidade de mediar o processo de ensino-aprendizagem. O atendimento 

realizado pelo/a intérprete educacional nas Classes de Educação Bilíngue ocorre, 

preferencialmente, de acordo com a área de formação do/da professor/a.  

  

7.4.3 Português L2 e outros componentes 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina oferece a alunos/as 

surdos/as o componente curricular Língua Portuguesa como Segunda Língua (L2) 

com professor/a bilíngue. Além disso, outros componentes curriculares são 

ofertados, com professores/as habilitados/as ouvintes bilíngues. 

A política nacional, mais precisamente o Decreto nº. 5.626/2005, orienta, em 

seu 14º artigo, que as Instituições de Ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 

pessoas surdas, acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos 

seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os 

níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior; 

sendo previsto o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos/as. 

Tal decreto destaca o reconhecimento do direito dos/das surdos/as a uma 

educação bilíngue, na qual a Língua de Sinais é a primeira Língua e a Língua 

Portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, é a segunda – pois, até há 

bem pouco tempo, os/as estudantes surdos/as contavam com o/a intérprete 

educacional para o aprendizado de todas as disciplinas. Com a implantação do PSL, 

o/a aluno/a encontrou mais possibilidade de vislumbrar a Língua Portuguesa de 

forma mais lúdica e individualizada. 

Compromissado com esse decreto, o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina implantou o projeto de Português como Segunda Língua – L2, que tem o 
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intuito de adaptar o conteúdo programático do ensino regular ao ensino especial, 

garantindo ao/à aluno/a com surdez/deficiência auditiva o convívio na sociedade 

letrada, tornando-o/a capaz de ler e compreender o que está escrito nas ruas sem 

perder sua identidade, ou seja, sem deixar de usar a LIBRAS. 

Neste projeto, os/as alunos/as surdos/as são acompanhados por 

professores/as especializados/as em Língua Portuguesa, Inglesa e Língua de Sinais. 

Esses/Essas alunos/as são matriculados/as em classes bilíngues mediadas, ou seja, 

classes onde há a presença do/da intérprete. Porém, durante as aulas de Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Redação, eles/elas deslocam-se para uma sala 

específica, onde terão aulas especialmente elaboradas e adaptadas, levando-se em 

consideração a Libras, que é a primeira língua do/da aluno/a surdo/a. 

          A frequência e os registros de desempenho e/ou notas nessas disciplinas são 

computados e lançados por esses/essas profissionais em seus próprios diários, que 

são à parte dos diários do/da professor/a regente da classe comum e todos eles são 

entregues à Secretaria da escola em prazo pré-estabelecido (conforme cronograma 

escolar). 

As adaptações curriculares constituem as possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos/das alunos/as. Pressupõem que 

se realize, quando necessário, para tornar o currículo apropriado às peculiaridades 

dos/das estudantes com deficiência, tornando-o dinâmico, alterável, passível de 

ampliação, a fim de que atenda realmente a todos/as os/as educandos/as surdos/as. 

As adaptações curriculares não devem ser entendidas como um processo 

exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o/a professor/a e o/a 

aluno/a. Elas devem considerar a proposta pedagógica, o currículo desenvolvido em 

sala de aula e a atuação do/da professor/a na avaliação e no atendimento ao/à 

estudante com surdez. Definindo o que o/a aluno/a deve aprender, como e quando 

aprender, que formas de organização do ensino são mais eficazes para o processo 

de aprendizagem e como e quando avaliar o/a aluno/a. 

            Cabe ainda salientar que adequações curriculares não dizem respeito 

somente ao tipo de turma na qual o/a estudante se encontra inserido/a, mas à 

necessidade educacional especial apresentada por ele/ela. As adequações 

curriculares devem atender às necessidades individuais de todos/as os/as alunos/as. 
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São imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem e, portanto, para o 

êxito escolar do/da aluno/a. 

            Buscando constantemente o auxílio de pesquisas, os/as profissionais do 

CEF 01 de Planaltina oferecem um atendimento de qualidade, adaptando técnicas e 

desenvolvendo metodologias específicas, por meio de projetos e trabalhos, que 

apresentam resultados positivos visíveis, afinal, nos últimos anos, os/as alunos/as 

surdos/as têm apresentado um notável desenvolvimento da leitura e da escrita com 

o atendimento de PSL nas classes bilíngues, tendo comprovado o prazer e o 

crescente interesse pelo contato com a Língua Portuguesa, que é ensinada, 

valorizando e respeitando a cultura surda da qual fazem parte. 

A respeito da estrutura administrativa, ressalta-se que, não havendo número 

suficiente de turmas bilíngue, o/a professor/a que atuar no ensino de L2 das séries 

finais deverá assumir, também, aulas de Língua Inglesa e PD II (Parte Diversificada 

– Projeto de Leitura, Escrita e Diversidade) a fim de completar sua caga horária de 

30h/aula e 10h para coordenação pedagógica (estrutura de jornada ampliada), 

totalizando 40h semanais. Lembrando ainda que, se mesmo atuando nessas três 

disciplinas, o/a professor/a bilíngue não fechar sua carga horária de 30h/aula, as 

aulas vagas deverão ser destinadas às demandas e necessidades do ensino ao/à 

estudante surdo/a. 

 

7.4.4 Ensino de Libras para estudantes surdos/as 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina oferece a alunos/as 

surdos/as o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que é a primeira língua 

(língua materna) desses/dessas estudantes (ou seja, a L1). A profissional 

responsável por isso é a professora Maria Lúcia Gomes Pinto. 

Os objetivos gerais de L1 para os Anos Finais do Ensino Fundamental no 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina são: 

 Ampliar a utilização da Libras; 

 Ampliar o conhecimento em relação aos aspectos da cultura surda; e 

 Compreender os diferentes gêneros discursivos, de modo a responder a 

diferentes propósitos comunicativos e expressivos. 



44 

 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada a primeira língua dos/das 

Surdos/as, uma vez que, por meio dela, terão acesso às informações relativas ao 

mundo, poderão se constituir como pessoas surdas, diferentes e não deficientes, e 

ampliarão seu conhecimento de língua. 

Segundo MARCUSCHI (2002): 

A ênfase no discurso e não em palavras isoladas, e na atribuição de sentido 

e não na decodificação sem compreensão, caracteriza a concepção de 

língua como prática social a qual privilegia a natureza funcional e interativa 

e não o aspecto formal e estrutural da língua. 

O atendimento do ensino de Libras ocorre em horário contrário ao estudo de 

sala de aula, de forma suplementar, e atende os/as alunos/as surdos/as em grupos 

ou individualmente, de acordo com o nível de aprendizado, organizados/as em 

horários de cinquenta minutos – hora-aula, três vezes por semana. 

Também é ofertada, um dia na semana, a formação básica de Libras para a 

comunidade escolar, por meio de estudo intitulado: Projeto Libras como L2 - 

“Trabalhando a Diversidade e a Inclusão na Escola”, ação pedagógica que será 

detalhada posteriormente neste Projeto Político-Pedagógico. 

 

7.4.5 Turmas de Educação de Jovens e Adultos/as Interventiva (EJA 

Interventiva) 

 

7.4.5.1 Introdução 

 

Uma sociedade democrática de direito busca uma educação de qualidade, 

acessível a todos e a todas, de forma que seja uma educação social, cultural, cidadã 

e transformadora, utilizando, para isso, a educação inclusiva como instrumento 

fundamental para uma profunda transformação social. O Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina (Centrinho) é referência em Educação Especial e 

Ensino Regular com Turmas Inclusivas. Além de a escola ser Polo de Deficiência 

Auditiva e de Deficiência Visual, ela também é Polo de EJA Interventiva.  

O projeto de atendimento na modalidade EJA Interventiva, elaborado pela 

Secretaria de Estado Educação do Distrito Federal (SEEDF), em 2009 – Projeto 

Interventivo de Educação de Jovens e Adultos/as para Estudantes com 
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Necessidades Educacionais Especiais – 1º Segmento (correspondente aos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental – ver Quadro 1) – e implantado no Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina em 2010, previa a formação de turmas com oferta 

educacional direcionada aos/às estudantes com Deficiência Intelectual, ou 

Transtorno do Espectro Autista, associados ou não a outras deficiências, 

oriundos/as de classe comum inclusiva, turma de integração inversa, classes 

especiais e Centro de Ensino Especial, a partir dos quinze (15) anos de idade, que 

não se adaptaram às classes de origem ou cujas necessidades pedagógicas não 

eram supridas nas classes supracitadas, após estudo de caso indicando tal 

atendimento.  

A partir do desenvolvimento da aprendizagem dos/das estudantes, os/as 

profissionais que trabalhavam com o projeto observaram a importância de se 

estabelecer outra proposta que proporcionasse a oportunidade de continuidade de 

estudos àqueles/àquelas que ainda não se adaptavam às classes comuns 

inclusivas. Dessa forma, em 2012, a SEEDF implantou o Projeto Piloto de Educação 

de Jovens e Adultos/as Interventivo – 2º Segmento (correspondente aos Anos Finais 

do Ensino Fundamental – ver Quadro 1).  

Demonstrando-se que se tratavam de projetos bem-sucedidos, em 2014, a 

SEEDF oficializou a EJA Interventiva como uma modalidade de atendimento dentro 

da Educação de Jovens e Adultos/as (EJA). Conforme estabelecido nas Diretrizes 

Operacionais da EJA, as turmas de Educação de Jovens e Adultos/as Interventiva 

(EJA Interventiva) são uma interface da Educação de Jovens e Adultos/as com a 

Educação Especial que objetiva atender, exclusivamente, aos/às estudantes com 

quinze (15) anos ou mais, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e/ou com 

Deficiência Intelectual, com ou sem associação de outra(s) deficiência(s), que não 

se adaptaram ou que não desenvolveram habilidades acadêmicas e sociais em 

classes comuns. 

O currículo utilizado é o da Educação de Jovens e Adultos/as, que é adequado 

e adaptado com metodologias e técnicas específicas, conforme as necessidades 

dos/das alunos/as. Além disso, atendendo a especificidades e a necessidades de 

alguns/algumas estudantes, também são organizadas atividades baseadas no 

currículo funcional. Ocorre, ainda, a flexibilização na Temporalidade do 1º e do 2º 
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segmentos, considerando o desempenho desses/dessas estudantes em cada uma 

das etapas propostas.  

Quadro 1. Correspondências dos segmentos da EJA e Classes Comuns 

Regulares 

Segmento na EJA Correspondência 
Etapas na 

EJA 
Carga horária 

1º Segmento 

 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

1ª a 4ª 

 

1600 h 

 

2º Segmento 

 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

5ª a 8ª 

 
1600 h 

3º Segmento  Ensino Médio 1ª a 3ª 1200 h 

Fonte: Brasília, 2014a. 

Os/As professores/as regentes desse projeto recebem apoio do/da 

coordenador/a da EJA Interventiva e dos/das professores/as de duas Salas de 

Recursos Generalistas para definição de estratégias pedagógicas. O Atendimento 

Educacional Especializado em Salas de Recursos leva os/as alunos/as à aquisição 

das habilidades necessárias para um melhor desenvolvimento em sala de aula.  

A fim de ampliar as possibilidades de acesso do/da estudante ao trabalho, ao 

emprego, à geração de renda e à efetiva inclusão social, os/as alunos/as são 

encaminhados/as a cursos profissionalizantes, ao Serviço de Orientação ao 

Trabalho – SOT e ao mercado de trabalho. Assim, são realizadas ações 

interrelacionadas, desenvolvidas por diferentes profissionais, com foco na 

perspectiva de vida do/da estudante.  

 Na Educação de Jovens e Adultos/as Interventiva do Centrinho, as aulas são 

diferenciadas. Elas baseiam-se principalmente em atividades práticas e valorizam as 

experiências prévias dos/das estudantes. Os aspectos cognitivo, profissional e social 

correlacionam-se nessa modalidade de ensino. Um dos exemplos da valorização 

das atividades práticas dos/das alunos/as da EJA Interventiva foi a participação em 

um curso profissionalizante de Panificação e de Biscoitos Artesanais, realizado, no 

ano letivo de 2014, na Escola Técnica de Brasília - Campus Planaltina (antigo 



47 

 

Colégio Agrícola e atual Instituto Federal de Brasília - IFB), dentre outras ações 

pedagógicas (cursos, oficinas, palestras etc.) realizadas com frequência.  

Em 2017, cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) foram desenvolvidos com alunos/as da EJA Interventiva do 

Centrinho. São eles: Curso de Artesanato, Tecelagem e Pintura em Tecido (para a 

Turma Bilíngue, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas do 1º Segmento) e Curso de Manutenção e 

Operador de Computadores (para 5ª, 6ª, 7ª e 8ª etapas do 2º Segmento). Esses 

cursos ocorreram integrados às aulas, estando os/as professores/as regentes  

presentes em sala no momento da realização das atividades do PRONATEC.  

São parceiros/as da EJA Interventiva do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina: a Polícia Militar, a Escola Técnica de Saúde de Planaltina, a EMATER, 

UnB (FUP-Planaltina), dentre outros. A finalidade principal dessas parcerias é o 

auxílio no desenvolvimento de competências e de habilidades, a fim de preparar 

os/as alunos/as para o mercado de trabalho.  

Esse atendimento especializado, além do foco em ações pedagógicas que 

atendam às necessidades educacionais especiais do corpo discente específico, 

propiciará condições necessárias à inserção desse/dessa estudante no mundo do 

trabalho por meio de ações integradas do Serviço de Orientação para o Trabalho 

(SOT) na implementação de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do 

PRONATEC/MEC e escolas técnicas, bem como a possibilidade de ingresso no 

Ensino Médio, para que, assim, sua participação na sociedade ocorra de forma 

plena como cidadãos/ãs de direito.  

Os/as estudantes da EJA Interventiva participam de todas as atividades do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (passeios pedagógicos, 

campeonatos esportivos, apresentações, festas, festivais etc.). Tal fato evidencia 

integração plena deles/delas com todos os segmentos da comunidade escolar. As 

saídas pedagógicas e passeios são de extrema importância para a EJA Interventiva, 

visto que complementam o trabalho em sala de aula. Além disso, oferecem a 

oportunidade de os/as estudantes conhecerem lugares novos e aprenderem a como 

se portar nos vários ambientes.  

Desde 2015, a EJA Interventiva do Centrinho possui oito turmas (1ª a 8ª 

etapas) e já apresenta o resultado de trinta e um estudantes encaminhados para a 
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inclusão em turmas regulares e para o Ensino Médio. Entre 2010 e 2016, 

diversos/as estudantes foram encaminhados/as para o mundo do trabalho.  

Atualmente, no CEF 01 de Planaltina, são ofertados o 1º e o 2º segmentos da 

EJA Interventiva, compostos de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas e 5ª, 6ª, 7ª e 8ª etapas, 

respectivamente. Em 2019, há 78 estudantes matriculados/as e frequentando as 

atividades escolares regularmente. Além disso, há vários estudos de caso de 

estudantes que estão aguardando parecer da SEEDF para ingressarem na 

modalidade.  

 

7.4.5.2 Justificativa 

 

A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental 

importância para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático. 

Entende-se por inclusão a garantia a todos/todas do acesso contínuo ao espaço 

comum da vida em sociedade. Para tanto, faz-se necessário o empreendimento de 

esforços coletivos em prol da equiparação de oportunidades de condições de 

formação a todo/toda cidadão/ã. Como parte integrante desse processo e como 

contribuição essencial para a determinação de seus rumos, encontra-se a inclusão 

educacional. Reitera-se, assim, a educação inclusiva como sendo um meio 

privilegiado ao alcance da inclusão social.  

A educação inclusiva preconiza a necessidade e a importância de um sistema 

educacional de qualidade direcionado a todos/todas os/as alunos/as, seja com ou 

sem necessidades educacionais especiais. Seus princípios norteadores visam à 

aceitação das diferenças individuais e à valorização da diversidade humana. A 

educação fundamenta-se na concepção de universalização do ensino – educação 

para todos/todas – e na formação de sujeitos críticos e participativos, cujas 

condições de transformação de sua realidade de vida e do seu contexto social sejam 

alicerçadas.  

Embora a obrigatoriedade do acolhimento e da matrícula de todos/as os/as 

alunos/as na rede regular de ensino esteja explícita na legislação, segundo Frias e 

Menezes (2009), a inclusão escolar vivencia um momento de pesquisas e debates, 

pois não é suficiente apenas o acolhimento do/da estudante público-alvo da 

Educação Especial (PAEE), mas que ele/ela tenha garantidas nos sistemas de 
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ensino as condições que favoreçam sua aprendizagem e o desenvolvimento de suas 

potencialidades. Portanto, as instituições de ensino precisam se organizar para 

assegurarem a matrícula, a permanência e a continuidade de estudos a todos/as 

os/as alunos/as, sem perderem de vista seus objetivos pedagógicos e sua qualidade 

(FRIAS; MENEZES, 2009). 

As legislações estabelecem o atendimento ao estudante PAEE 
preferencialmente na rede regular de ensino, entretanto visualizando que 
alguns estudantes devido às suas especificidades necessitariam de um 
atendimento diferenciado, também preveem o atendimento em classes, 
escolas e serviços especializados em função das condições dos alunos com 
deficiência. Apesar do atendimento às necessidades educacionais especiais 
dos estudantes estar previsto por lei, segundo Frias e Menezes (2009), 
ainda há a necessidade de maior formação profissional, a elaboração de 
projetos mais eficazes, maior acesso aos recursos educacionais, maior 
aceitação e valorização das diferenças nas unidades de ensino, 
principalmente no respeito ao ato de aprender. A escola inclusiva chega, 
portanto, estabelecendo um modelo no qual é ela que se adapta às 
necessidades e especificidades de todos os estudantes, seja com 
deficiência ou não (BARBOSA, 2018). 

Desde 1994, em Salamanca, o Brasil demonstra e exige que seja cumprido o 

compromisso mundial acordado entre as nações, durante a Conferência Mundial de 

Educação Especial, estabelecido na Declaração de Salamanca. Toda pessoa com 

deficiência tem direito fundamental à Educação e deve ser dada a ela a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. O acesso à 

Educação é um direito constitucional garantido em decorrência da inquestionável 

importância à formação da cidadania. Assim:  

 O/A estudante com Deficiência Intelectual ou Transtorno do Espectro Autista 

possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que lhe são únicas; 

 Sistemas educacionais devem ser designados e programas educacionais 

devem ser implementados no sentido de se levar em conta essas diferenças;  

 Para a educação de alunos/as com Deficiência Intelectual e/ou com Transtorno 

do Espectro Autista, deve-se assumir que as diferenças humanas são 

normais e que a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades 

individuais do/da estudante, em vez de ele/ela ter de se adaptar a 

concepções predeterminadas, relativamente ao ritmo e à natureza do 

processo educativo; e 
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 Uma pedagogia centrada nas características biopsicossociais é benéfica para 

todos/todas os/as estudantes e, como consequência, para a sociedade em 

geral, pois a experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode reduzir 

substancialmente as desistências e as repetições, garantindo o êxito escolar 

médio mais elevado.  

Partindo, portanto, do princípio de que a escola deve ser um espaço coletivo 

que atenda às reais necessidades de todos/todas, a EJA Interventiva, por meio da 

integração entre a Educação de Jovens e a Adultos/as e Educação Especial, busca 

suprir a necessidade de disciplinar e providenciar maiores suportes ao atendimento 

dos/das estudantes com deficiência que se encontram em situação de defasagem 

idade/série e, consequentemente, favorecer e estimular sua real inclusão 

educacional e social.  

É sabido que a Educação de Jovens e Adultos/as surgiu com o intuito de 

atender a uma demanda social de sujeitos não escolarizados ou em situação de 

defasagem idade/série de modo a assegurar-lhes um direito constitucional. Com a 

regulamentação da oferta dessa modalidade de ensino, surge a necessidade de 

criação de diretrizes curriculares em diversos níveis. Em âmbito federal, tem-se o 

Parecer nº 11, de 2000, do Conselho Nacional de Educação/Câmara Básica de 

Educação (CNE/CEB), segundo o qual a Educação de Jovens e Adultos/as 

sustenta-se em três funções: reparadora, equalizadora e qualificadora.  

A Educação de Jovens e Adultos possui três funções: reparadora, 
equalizadora e qualificadora. A função reparadora refere-se não só à 
entrada dos jovens e adultos no circuito dos direitos civis pela restauração 
de um direito negado – o direito a uma escola de qualidade –, mas também 
o reconhecimento da igualdade de todo e qualquer ser humano quanto ao 
acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. A função 
equalizadora relaciona-se à igualdade de oportunidades que possibilitarão 
aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos 
espaços da estética e nos canais de participação. A função qualificadora é a 
função permanente e, mais que uma função, o próprio sentido da educação 
de jovens e adultos; refere-se à educação permanente, com base no caráter 
incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de 
adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não-escolares. 
(BRASIL, 2000).  

  Ciente dessas funções da modalidade EJA, compreende-se que, para a efetiva 

aplicação da função reparadora, equalizadora e qualificadora aos/às estudantes 

PAEE, faz-se necessária a implementação de condições viabilizadoras de 

adequação/flexibilização curricular, considerando-se que, em alguns casos, essas 
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adequações são de grande porte, tornando imprescindível a implementação dentro 

da modalidade EJA de um atendimento específico e especializado para o 

atendimento a esse público-alvo.  

Para tanto, o atendimento educacional especializado voltado aos/às estudantes 

com necessidades educacionais especiais pertencentes à Educação de Jovens e 

Adultos/as deve pautar-se, dentre outras diretrizes, no que fora estabelecido pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Título V, Capítulo V, Da 

Educação Especial:  

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais:  

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades (BRASIL, 2005).  

Ainda quanto a esse atendimento, acrescenta-se o previsto pelo artigo 3º da 

Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001, CNE/CEB, que dispõe a respeito de 

sua abrangência a todas as etapas e modalidades da Educação Básica:  

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-
se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 
todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001).  

Nesse contexto, encontram-se inseridos/as os/as estudantes com 

necessidades educacionais especiais (NEE) matriculados/as em classes especiais e 

nos Centros de Ensino Especial, com idade superior a quinze (15) anos, cujo direito 

legal de participação na Educação de Jovens e Adultos/as lhes é garantido. Visando 

a assegurar um direito constitucional e respeitar as condições necessárias, bem 

como as especificidades desse atendimento, torna-se necessária a viabilização de 

adequação curricular e a implementação de processo avaliativo centrado nas 

necessidades reais de aprendizado do/da estudante PAEE.  

Sob esse aspecto, a Resolução n° 01/2009, do Conselho de Educação do 

Distrito Federal, em seu artigo 44, dispõe que:  
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Art. 44 - A estrutura do currículo e da proposta pedagógica, para atender às 
especificidades dos estudantes com necessidades educacionais especiais 
devem observar a necessidade de constante revisão e adequação da 
prática pedagógica nos seguintes aspectos:  

I. introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição 
individual do estudante; II. modificação metodológica dos procedimentos, da 
organização didática e da introdução de métodos; III. temporalidade com a 
flexibilização do tempo para realizar as atividades e desenvolvimento de 
conteúdos; IV. avaliação e promoção com critérios diferenciados, em 
consonância com a proposta pedagógica da instituição educacional, 
respeitada a frequência obrigatória.  

 

 Ainda a respeito desse atendimento, acrescenta-se o previsto pelo Artigo 39 da 

Resolução nº 1/2012-CEDF, que dispõe a respeito de sua abrangência a todas as 

etapas e modalidades da Educação Básica:  

Art. 39. A educação especial deve considerar os objetivos e fins de cada 
nível, etapa e modalidade de educação e ensino e a sustentabilidade do 
processo inclusivo, visando ao atendimento das necessidades educacionais 
especiais dos/das estudantes, de modo a assegurar:  

I - dignidade humana e observância do direito de cada um, evitando-se 
quaisquer tipos de discriminação;  

II - busca da identidade, reconhecimento e valorização das diferenças e 
potencialidades;  

III - desenvolvimento da autonomia para o exercício da cidadania.  

 

Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Lei No 13.146, de 06 de julho de 2015):  

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem.  

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 
discriminação.  

De acordo com os dados do Censo Escolar 2009, 1.819 estudantes com 

necessidades educacionais especiais encontravam-se regularmente matriculados/as 

em classes especiais na rede pública de ensino do Distrito Federal. Observou-se 

que o número de estudantes atendidos/as em classes especiais é bastante 

significativo. Portanto, ações voltadas a propiciar o desenvolvimento de um currículo 
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educacional flexibilizado e condizente com a realidade desses/dessas estudantes, 

no que tange tanto ao conteúdo quanto à adequação à faixa etária desse público, é 

um benefício que atingirá uma grande quantidade de alunos/as da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal.  

Reitera-se que o baixo grau de formação educacional, a falta de preparo e a 

qualificação profissional das pessoas com necessidades educacionais especiais 

para as atividades do mundo do trabalho têm sido fatores de entrave para sua 

contratação por empresas e instituições. Isso porque a maioria das vagas apresenta 

a exigência de um perfil profissiográfico que prevê um grau de formação educacional 

mínimo. Deve-se levar em consideração ainda que a ampliação da oferta de vagas 

direcionadas à contratação de pessoas com necessidades especiais estabeleceu-se, 

principalmente, em decorrência do rigor da fiscalização junto às empresas, como 

forma de assegurar o cumprimento da Lei Trabalhista de Cotas – Decreto 3.298, de 

20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Nº. 7.853, de 24 de outubro de 

1989.  

Por tudo isso, a implementação da EJA Interventiva visa à formação das 

pessoas com necessidades educacionais especiais por intermédio de adequações 

tendentes à valorização da diversidade de interesses, habilidades e necessidades 

educacionais desses/dessas estudantes. Para tanto, pretende-se disciplinar e dar 

suporte à inserção desses/dessas alunos/as no contexto da Educação de Jovens e 

Adultos/as desenvolvida na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

Com o intuito de auxiliar os/as profissionais de Educação envolvidos/as, é 

oferecido o curso de formação continuada direcionado à capacitação e 

aprimoramento dos/das professores de classes especiais para a modalidade EJA 

Interventiva no ano letivo corrente. Ressalta-se que o acesso a esses 

conhecimentos estimula a mudança de atitudes e paradigmas dentro do ambiente 

escolar, favorecendo efetivamente a valorização da diversidade em busca do 

alcance da concretização do ideal de educação para todos/as.  

A fim de que o trabalho desenvolvido esteja em conformidade com a legislação 

vigente e que atenda aos/às estudantes matriculados/as da forma mais global 

possível, respeitando suas necessidades educacionais individuais, apresenta-se a 

estrutura da Educação de Jovens e Adultos/as Interventiva (EJA Interventiva):  
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  Aplicação e utilização do Currículo e das Matrizes Curriculares da Educação 

de Jovens e Adultos/as, com as devidas adequações e adaptações, que 

constam no Currículo em Movimento da Educação Básica;  

  O Ensino Fundamental nessa modalidade terá duração de, no mínimo, oito 

(08) anos, iniciando na 1ª etapa (2º ano) e finalizando na 8ª etapa (9º ano) da 

EJA Interventiva;  

  Carga horária de seis (06) módulos-aula, correspondendo a cinco (05) horas-

relógio para todos os segmentos e etapas, com intervalo conforme o da 

escola, a fim de favorecer a socialização com os/as demais estudantes;  

  Educação Física com duas (02) horas-aula para todos os anos da EJA 

Interventiva, com ênfase na psicomotricidade ou modalidade esportiva 

adaptada;  

  Professores/as em regime de jornada ampliada a fim de favorecer o encontro 

no contraturno durante as coordenações que ocorrem no ambiente escolar, 

possibilitando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares;  

  Visando a garantir profissionais com perfil para atendimento ao público-alvo da 

EJA Interventiva, os/as professores/as devem: ter formação em Atendimento 

Educacional Especializado (Curso AEE ou Especialização na Área de 

Educação Especial), e, serem submetidos/as à entrevista ou ter experiência 

comprovada por meio de declaração de aptidão emitida pela SEEDF 

(DIEE/SUBEB e SUGEP), conforme legislação vigente;  

  Sala de Recursos Generalista no contraturno para todas as turmas de EJA 

Interventiva, 1º e 2º segmento, conforme o estabelecido na legislação vigente 

que rege a Educação Especial: 

Art. 4º. da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: “III – 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

A Orientação Pedagógica da Educação Especial do Distrito Federal também 

estabelece que a oferta de atendimento educacional especializado deve 

ocorrer na própria instituição educacional, no período denominado de 



55 

 

contraturno e, quando necessário, no próprio turno de matrícula do estudante 

(BRASÍLIA, 2010a, p.17). 

O Decreto nº 6.571/2008 estabelece que os/as estudantes público-alvo da 

Educação Especial são contabilizados/as duplamente no FUNDEB, com 

matrícula em classe comum de ensino regular da rede pública e matrícula no 

atendimento educacional especializado – AEE, conforme registro no Censo 

Escolar/MEC/INEP do ano anterior. 

O atendimento educacional especializado realizado nas Salas de Recursos é 

definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (CNE/CEB, 2001) como um serviço de natureza 

pedagógica, conduzido por professor/a especializado/a, que suplementa (no 

caso de estudantes com altas habilidades/superdotação) e complementa 

(para os estudantes com deficiência e TEA) as orientações curriculares 

desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica. E por ter caráter suplementar e complementar deve ser 

realizado, preferencialmente, no turno inverso ao da classe comum, na 

própria instituição educacional (p. 76 e77). A Lei da Inclusão, em seu Art. 28 - 

inciso III, afirma que o projeto pedagógico deve institucionalizar o 

atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e 

adaptações razoáveis, “para atender às características dos estudantes com 

deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 

igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia”. 

Por tudo isso, a articulação e a integração entre políticas educacionais da 

Educação Especial e da Educação de Jovens e Adultos/as são os eixos norteadores 

deste trabalho, cuja função principal é enfrentar os desafios e vislumbrar as 

perspectivas na constituição de um sistema educacional inclusivo, cujo eixo central é 

o favorecimento de ações voltadas a acolher e a valorizar a diversidade humana e a 

viabilizar condições de inclusão social de seus/suas estudantes. 

7.4.5.3 Objetivo Geral  

 

Propiciar o desenvolvimento de ações educacionais na interface entre 

Educação de Jovens e Adultos/as e Educação Especial visando à implementação de 

currículo adaptado de EJA voltado a atender à demanda de estudantes PAEE em 
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situação de defasagem idade/série da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. Desta forma, oportunizar a conclusão do Ensino Fundamental aos/às 

estudantes com Deficiência Intelectual e/ou com Transtorno do Espectro Autista com 

ou sem associação de outra(s) deficiência(s), em situação de defasagem idade/ano 

(a partir dos quinze anos de idade), oriundos/as de classes comuns inclusivas, 

turmas de integração inversa, classes especiais e Centro de Ensino Especial, que 

não se adaptaram ou não desenvolveram habilidades acadêmicas e sociais nas 

classes de origem ou cujas necessidades pedagógicas não podem ser supridas nas 

classes supracitadas, após estudo de caso que indique tal atendimento.  

 

7.4.5.4 Objetivos Específicos 

 

 Garantir condições de acesso, permanência e aprendizagem, com o 

desenvolvimento de um currículo e metodologias adaptados, para estudantes com 

Deficiência Intelectual e/ou com Transtorno do Espectro Autista com ou sem 

associação de outra(s) deficiência(s), a partir dos quinze (15) anos de idade, que se 

encontrem em situação de defasagem idade/ano;  

 Propiciar condições para a conclusão do Ensino Fundamental e o acesso ao 

Ensino Médio para os/as estudantes supracitados/as;  

 Promover a formação inicial e continuada (FIC) para esses/essas estudantes, 

segundo catálogo de cursos oferecidos pelo PRONATEC/MEC e conforme as 

necessidades específicas dos/das estudantes matriculados/as no ano anterior, 

viabilizando melhores condições de capacitação para desempenho de atividades 

profissionais com eficiência, eficácia e efetividade, e, consequentemente, o exercício 

pleno e efetivo de sua cidadania;  

  Preparar, encaminhar e acompanhar a inserção desses/dessas estudantes no 

mercado de trabalho pelo/pela profissional do Serviço de Orientação para o Trabalho 

(SOT); e 

 Possibilitar a sensibilização e a orientação pedagógica dos/das profissionais de 

educação que atuam na modalidade, a partir da intervenção do/da professor/a da 

Sala de Recursos Generalista. 
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7.4.5.5 Resultados Esperados  

 

 Garantia de condições de acesso e permanência no ambiente escolar aos/às 

estudantes com Deficiência Intelectual e/ou com Transtorno do Espectro Autista, 

com ou sem associação de outra(s) deficiência(s), maiores de quinze (15) anos em 

situação de defasagem idade/ano, de participação no processo de ensino-

aprendizagem, atendendo a suas necessidades e à valorização de suas 

competências, habilidades, aptidões e interesses;  

 Conclusão do Ensino Fundamental por parte dos/das estudantes com Deficiência 

Intelectual e/ou com Transtorno do Espectro Autista, com ou sem associação de 

outra(s) deficiência(s) que não se adaptaram à inclusão ou cujas necessidades 

pedagógicas não puderam ser supridas em suas classes de origem;  

 Capacitação do/da estudante para o desempenho de atividades profissionais com 

eficiência, eficácia e efetividade;  

 Inclusão social do/da estudante por meio de ações voltadas ao alcance das 

dimensões essenciais ao aumento de sua escolarização e de sua preparação para o 

mundo do trabalho e, consequentemente, para o exercício de sua cidadania; 

 Valorização da diversidade humana e das diferenças individuais pela comunidade 

escolar envolvida; e 

 Garantia de condições ao/à estudante de acesso ao currículo da EJA adaptado e 

desenvolvido apropriadamente a atender a suas necessidades e a valorizar suas 

competências, habilidades, aptidões e interesses. 

 

7.4.5.6 Público-Alvo 

 

Estudantes com Deficiência Intelectual e/ou com Transtorno do Espectro 

Autista (associados ou não a outras deficiências) em situação de defasagem 

idade/ano, oriundos/as de classes comuns inclusivas, turmas de integração inversa, 

classes especiais e Centro de Ensino Especial, ou que estejam fora da escola, a 

partir dos quinze (15) anos de idade, que não se adaptaram às classes de origem ou 

cujas necessidades pedagógicas não podem ser supridas nas classes supracitadas.   
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Todos os/as estudantes serão encaminhados/as, após realização de estudo de 

caso com a equipe especializada de apoio à aprendizagem e professores/as 

regentes da escola de origem e representantes da Unidade de Educação Básica 

(UniEB) da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, indicando tal 

atendimento.  

Ressalta-se que a maioria dos/das estudantes, que estão matriculados/as na 

EJA Interventiva, faz uso do transporte escolar oferecido pela Coordenação 

Regional de Ensino. A carga horária diária de cinco (05) horas permite que 

estudantes com deficiência e/ou transtorno do espectro autista matriculados/as em 

turmas inclusivas também possam ter acesso a esse benefício.  

 

7.4.5.7 Operacionalização 

 

A fim de que a EJA Interventiva atenda de forma efetiva às reais necessidades 

dos/das estudantes, pressupõem-se as condições abaixo descritas:  

 Sua estrutura e funcionamento devem organizar-se de modo a atender às reais 

necessidades e condições do locus de sua execução;  

 O desenvolvimento do atendimento supracitado terá como local um Centro de 

Ensino Fundamental ou Centro Educacional, tendo em vista as características 

dos/das profissionais necessários/as para realizá-lo e, acima de tudo, pelo 

público atendido nessas unidades de ensino, favorecendo a socialização e a 

aprendizagem;  

 Para cada etapa, deverá haver uma sala de aula, ou seja, oito (08) salas de 

aula no total;  

 Para o atendimento educacional especializado – Sala de Recursos, deverá 

haver uma sala para cada segmento, ou seja, duas (02) salas no total. O AEE 

será realizado em sala de aula e também em Sala de Recursos, para 

atendimento em turno contrário, sendo o quantitativo de professores/as nessa 

sala de um/uma para cada grupo de oito (08) alunos/as;  

 O número de estudantes em cada turma será de oito (08) a quinze (15) para 

cada ano;  
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 A carga horária será de três mil e duzentas (3.200) horas-aula previstas para o 

desenvolvimento do currículo do 1º segmento e três mil e duzentas (3.200) 

horas-aula previstas para o desenvolvimento do currículo do 2º segmento da 

Educação de Jovens e Adultos/as, podendo ser distribuídas em até oito (8) 

semestres letivos de quatrocentas (400) horas-aula, conforme Matrizes 

Curriculares que constam nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF). Isso ocorrerá, quando for o 

caso, de acordo com a necessidade de flexibilização curricular na 

Temporalidade, voltada a respeitar o ritmo e o desempenho individual 

desse/dessa estudante em cada uma das etapas, conforme descrição abaixo:  

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 1ª etapa do 1º 

segmento da EJA;  

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 2ª etapa do 1º 

segmento da EJA; 

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 3ª etapa do 1º 

segmento da EJA;  

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 4ª etapa do 1º 

segmento da EJA; 

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 5ª etapa do 2º 

segmento da EJA; 

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 6ª etapa do 2º 

segmento da EJA; 

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 7ª etapa do 2º 

segmento da EJA; e 

  O/A estudante PAEE terá até dois (02) semestres para cursar a 8ª etapa do 2º 

segmento da EJA.  

Esse prazo poderá ainda ser estendido ao ser observado o desenvolvimento 

da aprendizagem do/da aluno/a, respeitando a necessidade de flexibilização 

curricular na Temporalidade, voltada a respeitar o ritmo e o desempenho 

individual desse/dessa estudante em cada uma das etapas; sendo organizado 
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um estudo de caso pela própria equipe pedagógica da escola, com ciência da 

família, e arquivado junto a seus documentos escolares.  

 Cada etapa terá duração de um ano letivo, durante o qual serão desenvolvidos 

os objetivos e os conteúdos, conforme o currículo da etapa em que o/a 

estudante está matriculado/a;  

 Carga horária diária de seis (06) módulos-aula, correspondendo a cinco (05) 

horas-relógio para todos os anos;  

 O intervalo acontecerá concomitantemente ao intervalo das demais turmas da 

escola;  

 Cada estudante fará jus a adaptações e a estratégias necessárias que 

garantam o acesso ao currículo da Educação de Jovens e Adultos/as, visando 

a atender às adequações curriculares propostas no início de cada ano letivo;  

 A avaliação será realizada de forma processual, com base nas Diretrizes de 

Avaliação e orientações previstas para a Educação Especial. O/A professor/a 

regente poderá utilizar os instrumentos de registros formais previstos (prova, 

testes, exercícios, trabalhos, avaliação formativa etc.) e/ou registro de 

avaliação por meio da Ficha de Acompanhamento do/da Estudante, de 

caráter bimestral, e/ou registro de avaliação por meio de Relatório Descritivo 

Individual de Acompanhamento Semestral, enfatizando o progresso do/da 

aluno/a em todas as áreas de desenvolvimento; 

 A promoção será garantida de acordo com o desenvolvimento global do/da 

estudante, após realização de estudo de caso com a participação de todos/as 

os/as profissionais envolvidos/as;  

 Após o estudo de caso, será emitido um relatório pedagógico individual cujo 

teor expresse detalhadamente o desempenho global do/da estudante com 

base na adequação curricular proposta, estratégias utilizadas e no 

desempenho pedagógico alcançado pelo/pela estudante com indicação do 

melhor atendimento para o semestre/ano seguinte;  

 A qualquer momento, poderá ser realizado estudo de caso dos/das estudantes 

que apresentarem desenvolvimento de destaque em relação à turma para seu 
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encaminhamento a uma etapa seguinte ou classe comum inclusiva (exemplo 

disso ocorreu ao final do ano letivo de 2017, quando quatro estudantes 

matriculados/as na EJA interventiva, foram encaminhados/as para turmas 

inclusivas);  

 Os/As profissionais que atuarão nas turmas de 1º segmento - 1ª a 4ª etapas - da 

EJA Interventiva são:  

  Quatro (04) professores/as regentes (40h) com habilitação em Pedagogia e/ou 

Atividades, um/uma para cada etapa; 

  Um/uma (01) professor/a (20h) especializado/a para atuar em Sala de 

Recursos, (ou professor/a 40h, conforme a necessidade), para cada oito (08) 

alunos/as, conforme artigo 3º da Resolução nº. 4, de 02/10/2009: “A 

Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo educacional”; 

  Um/uma (01) professor/a de Educação Física, pois os/as alunos/as 

atendidos/as têm, além da deficiência intelectual, em sua maioria, deficiências 

físicas associadas, fazendo-se necessário um/uma profissional 

especializado/a para as atividades físicas, levando-se em conta a 

complexidade e os riscos de lesões; 

  Um/uma (01) professor/a (20h) para atuar no Serviço de Orientação para o 

Trabalho (SOT), que funcionará no próprio Estabelecimento de Ensino. 

Havendo a oferta de 2º Segmento na EJA Interventiva, esse/essa profissional 

será de 40h e atenderá aos dois segmentos; 

  Um/uma (01) Coordenador/a Pedagógico/a (20h), que auxiliará nas atividades 

pedagógicas e de formação continuada desenvolvidas junto aos/às alunos/as, 

professores/as, SOT, Sala de Recursos e Direção Escolar. Havendo a oferta 

de 2º Segmento na EJA Interventiva, esse/essa profissional será de 40h e 

atenderá aos dois segmentos; 

  A EJA Interventiva, além das quatrocentas (400) horas-aula semestrais de 

atividades pedagógicas do Currículo de EJA – 1º segmento, desenvolvidas 

em quatro (4) horas-aula diárias, prevê ainda, em caráter de 

complementação, duzentas (200) horas-aula semestrais de atividades 

pedagógicas na área de Educação Profissional, ministradas em uma (01) 
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hora-aula diária, computando, assim, uma carga horária diária de atendimento 

ao/à aluno/a de cinco (05) horas-aula. Nas atividades voltadas à Educação 

Profissional, serão desenvolvidos conteúdos referentes às Habilidades 

Básicas e de Gestão para o Trabalho – tais atividades serão desenvolvidas 

pelo SOT;  

  A definição das estratégias de adequação curricular deve observar o contido 

nas Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para 

Educação Básica referente à Educação Especial, bem como as Orientações 

Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos/as. Para o registro das 

adequações curriculares, o/a professor/a regente utilizará formulário padrão, 

expedido pela coordenação em nível central da Educação Especial (Registro 

Individual de Adequação Curricular - Séries Iniciais e EJA - 1º Segmento). A 

cada etapa em que o/a estudante PAEE for regularmente matriculado/a, 

deverá ser elaborada uma adequação curricular específica para ele/ela;  

  O/A estudante PAEE pertencente à Educação de Jovens e Adultos/as 

Interventiva também terá o atendimento do Serviço de Orientação para o 

Trabalho (SOT), duas vezes por semana. Esse atendimento será realizado 

pelo/pela professor/a de Gestão para o Trabalho, do próprio Estabelecimento 

de Ensino ou do Centro de Ensino Especial. A duração desse atendimento 

será de quarenta e cinco (45) minutos e serão desenvolvidas atividades 

voltadas à inserção laboral e ao encaminhamento aos cursos 

profissionalizantes desse/dessa estudante. Esses cursos deverão ser 

preferencialmente ofertados por instituições conveniadas à Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Os conteúdos que deverão ser 

desenvolvidos por esses atendimentos serão escolhidos pela equipe 

pedagógica, de acordo com as características dos/das alunos/as.  

 Os/As profissionais que atuarão nas turmas de 2º segmento - 5ª a 8ª etapas - da 

EJA Interventiva, considerando o quantitativo atual de turmas, são:  

  Um/uma (01) professor/a (20h) de Matemática (3 turmas x 5 aulas = 15 aulas);  

  Um/uma (01) professor/a (40h) de Ciências da Natureza, com habilitação em 

Ciências e Matemática (4 turmas x 4 aulas de Ciências + 1 turma x 5 aulas de 
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Matemática + 3 turmas x 2 aulas de componente curricular de escolha da 

unidade de ensino = 27 aulas);  

  Um/uma (01) professor/a (40h) da área de Códigos e Linguagens, com 

habilitação em Português e Inglês (4 turmas x 5 aulas de Português + 4 

turmas x 2 aulas de Inglês = 28 aulas);  

  Um/uma (01) professor/a (20h) de Arte (4 turmas x 2 aulas de Arte + 4 turmas 

x 1 aula de Ensino Religioso = 12 aulas);  

  Um/uma (01) professor/a (40h) da área de Ciências Humanas, com habilitação 

em História e Geografia (4 turmas x 3 aulas de História + 4 turmas x 3 aulas 

de Geografia + 1 turma x 2 aulas de componente curricular de escolha da 

unidade de ensino = 26 aulas);  

  Dois/duas (02) professores/as (40h) especializados/as, sendo um/a de 

Linguagens ou Humanas e outro/a de Ciências da Natureza ou Matemática, 

para atuar em Sala de Recursos, conforme o estabelecido na Estratégia de 

Matrícula vigente; ou acrescentando mais um professor/a especializado para 

cada, para cada oito (08) alunos/as, conforme a necessidade;  

  Um/uma (01) professor/a de Educação Física (40h), pois os/as alunos/as 

atendidos/as têm, além da deficiência intelectual, em sua maioria, deficiências 

físicas associadas, fazendo-se necessário um/a profissional especializado/a 

para as atividades físicas, levando-se em conta a complexidade e os riscos 

de lesões (8 turmas x 3 aulas = 24 aulas);  

  Um/uma (01) professor/a (20h) para atuar no Serviço de Orientação para o 

Trabalho (SOT), que funcionará no próprio Estabelecimento de Ensino. 

Havendo a oferta de 1º Segmento na EJA Interventiva, esse/essa profissional 

será de 40h e atenderá aos dois segmentos; 

  Um/uma (01) Coordenador/a Pedagógico/a (20h), que auxiliará nas atividades 

pedagógicas e de formação continuada desenvolvidas junto aos/às alunos/as, 

professores/as, SOT, Sala de Recursos e Direção Escolar. Havendo a oferta 

de 1º Segmento na EJA Interventiva, esse/essa profissional será de 40h e 

atenderá aos dois segmentos; 
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 A EJA Interventiva, além das quatrocentas (400) horas-aula semestrais de 

atividades pedagógicas do Currículo de EJA – 1º segmento, desenvolvidas 

em quatro (4) horas-aula diárias, prevê ainda, em caráter de 

complementação, duzentas (200) horas-aula semestrais de atividades 

pedagógicas na área de Educação Profissional, ministradas em uma (01) 

hora-aula diária, computando, assim, uma carga horária diária de atendimento 

ao/à aluno/a de cinco (05) horas-aula. Nas atividades voltadas à Educação 

Profissional, serão desenvolvidos conteúdos referentes às Habilidades 

Básicas e de Gestão para o Trabalho – tais atividades serão desenvolvidas 

pelo SOT;  

 A definição das estratégias de adequação curricular deve observar o contido 

nas Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para 

Educação Básica referente à Educação Especial, bem como as Orientações 

Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos/as. Para o registro das 

adequações curriculares, o/a professor/a regente utilizará formulário padrão, 

expedido pela coordenação em nível central da Educação Especial (Registro 

Individual de Adequação Curricular - Séries Finais e EJA - 2º Segmento). A 

cada etapa em que o/a estudante PAEE for regularmente matriculado/a, 

deverá ser elaborada uma adequação curricular específica para ele/ela; e 

 O/A estudante PAEE pertencente à Educação de Jovens e Adultos/as 

Interventiva também terá o atendimento do Serviço de Orientação para o 

Trabalho (SOT), duas vezes por semana. Esse atendimento será realizado 

pelo/pela professor/a de Gestão para o Trabalho, do próprio Estabelecimento 

de Ensino ou do Centro de Ensino Especial. A duração desse atendimento 

será de quarenta e cinco (45) minutos e serão desenvolvidas atividades 

voltadas à inserção laboral e ao encaminhamento aos cursos 

profissionalizantes desse/dessa estudante. Esses cursos deverão ser 

preferencialmente ofertados por instituições conveniadas à Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Os conteúdos que deverão ser 

desenvolvidos por esses atendimentos serão escolhidos pela equipe 

pedagógica, de acordo com as características dos/das alunos/as.  

A respeito dos aspectos mencionados, a Resolução nº 1/2012-CEDF (alterada 

em seus dispositivos pela Resolução nº 1/2014-CEDF, publicada no DODF nº 43, de 
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26 de fevereiro de 2014, p.5, e pela Resolução nº 2/2016-CEDF, publicada no DODF 

nº 72, de 15 de abril de 2016, p. 7.) dispõe que:  

Art. 45. A estruturação do currículo e da proposta pedagógica, para atender 
às especificidades dos/das estudantes com necessidades educacionais 
especiais, deve observar a necessidade constante de revisão e adequação 
à prática pedagógica nos seguintes aspectos:  

I - introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição 
individual do/da estudante;  

II - modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e 
da introdução de métodos;  

III - flexibilização da carga horária e da temporalidade, para 
desenvolvimento dos conteúdos e realização das atividades;  

IV - avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com 
a proposta pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência 
obrigatória.  

 

7.4.5.8 Matrizes Curriculares  

 

Instituição: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  

Modalidade: EJA Interventiva – interface entre Educação Especial e Educação de 

Jovens e Adultos/as 

Regime: Semestral/Anual  

Módulo: 20/40 semanas  

Turno: Diurno 
 

7.4.5.8.1 Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos/as – 1º Segmento  

O 1º segmento corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental e é 

ofertado exclusivamente em curso presencial. Conforme observado no quadro 

abaixo, é dividido em quatro (04) etapas, cada uma ofertada em um período 

semestral de cem (100) dias letivos, com carga horária de quatrocentas (400) horas 

semestrais, totalizando mil e seiscentas (1600) horas em dois (02) anos de curso. A 

carga horária diária é de quatro (04) horas convertidas em cinco (05) horas-aula. O 

componente curricular Ensino Religioso é ofertado na Parte Diversificada e com 

matrícula facultativa. O/A estudante, optando por não cursar esse componente, a 

carga horária é direcionada ao componente curricular de Língua Portuguesa. O 
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processo de alfabetização é iniciado nas duas primeiras etapas do 1º segmento da 

EJA, assegurando o direito à continuidade dos estudos na escola pública 

(BRASÍLIA, 2014a). 

 
Partes do 
currículo 

 
Áreas do 

Conhecimen-
to 

 
Componen-

tes 
Curriculares 

 
1ª Etapa 

 
2ª Etapa 

 
3ª Etapa 

 
4ª Etapa 

Base 
Nacional 
Comum 

Linguagens 

Língua 
Portuguesa 

X X X X 

Educação 
Física 

X X X X 

Arte X X X X 

Matemática Matemática X X X X 

Ciências da 
Natureza 

Ciências da 
Natureza 

X X X X 

Ciências 
Humanas 

História X X X X 

Geografia X X X X 

Parte 
Diversificada 

 
Ensino 

Religioso 
X X X X 

Total de 
Aulas 

Semanais 
  25 25 25 25 

Carga 
Horária 

Semestral 
  400 400 400 400 

Carga 
Horária do 
Segmento 

  1600    

  

7.4.5.8.2 Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos/as – 2º Segmento  

O 2º segmento, apresentado no quadro abaixo, corresponde aos Anos Finais 

do Ensino Fundamental. É dividido em quatro (04) etapas com carga horária de 

quatrocentas (400) horas semestrais cada, totalizando mil e seiscentas (1.600) 

horas. Na Parte Diversificada, são ofertados os componentes curriculares de Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês e Ensino Religioso, esse último de matrícula 

facultativa. A carga horária de Ensino Religioso é direcionada à Língua Estrangeira 

Moderna – Inglês, no caso de o/a estudante optar por não cursá-lo. A carga horária 

do segmento é definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de 

Jovens e Adultos/as. A carga horária diária é de quatro (04) horas convertidas em 

cinco (05) horas-aula.  
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Partes 

do 
Currí-
culo 

 
Áreas 

do 
Conhe-
cimento 

 
Compo-
nentes 

Curricu-
lares 

 
5ª Etapa 

 
 

6ª Etapa 
 

 
7ª Etapa 

 
 

8ª Etapa 
 

        

   

Nº 
Aulas 
Sema-

nal 

Nº 
Aulas 

Semes-
tral 

Nº 
Aulas 
Sema-

nal 

Nº  
Aulas 

Semes-
tral 

Nº 
Aulas 
Sema-

nal 

Nº 
Aulas 

Semes-
tral 

Nº 
Aulas 
Sema-

nal 

Nº 
Aulas 

Semes-
tral 

Base 
Nacio-
nal Co-
mum 

Lingua-
gens 

Língua 
Portu-
guesa 

5 100 5 100 5 100 5 100 

Educa-
ção 

Física 
1 20 1 20 1 20 1 20 

Arte 2 40 2 40 2 40 2 40 

Matemá-
tica 

Matemá-
tica 

5 100 5 100 5 100 5 100 

Ciências 
da 

Nature-
za 

Ciências 
da 

Nature-
za 

4 80 4 80 4 80 4 80 

Ciências 
Huma-

nas 

História 3 60 3 60 3 60 3 60 

Geogra-
fia 

3 60 3 60 3 60 3 60 

Parte 
Diver-

sificada 
 

Ensino 
Religio-

so 
1 20 1 20 1 20 1 20 

Língua 
Estran-
geira 

Moderna 
– Inglês 

1 20 1 20 1 20 1 20 

Total de 
Aulas 
Sema-
nais 

  25  25  25  25  

Carga 
Horária 
Semes-

tral 

  400  400  400  400  

Carga 
Horária 
do Seg-
mento 

     1600     

 

7.4.5.9 Serviço de Orientação para o Trabalho (SOT)  

 

A fim de ampliar as possibilidades de acesso do/da estudante ao trabalho, ao 

emprego, à geração de renda e à efetiva inclusão social, será oferecido aos/às 

estudantes o Serviço de Orientação para o Trabalho (SOT).  

São atribuições do/da professor/a responsável pelo SOT:  
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 Orientar e promover a oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC), 

conforme catálogo de cursos do PRONATEC/MEC;  

 Promover a sondagem e a avaliação funcional e laboral dos/das estudantes, 

com objetivo de encaminhá-los/las ao mercado de trabalho, de acordo com 

suas funcionalidades e com suas potencialidades;  

 Preparar o encaminhamento dos/das estudantes ao mercado de trabalho;  

 Captar vagas de emprego e de estágio para os/as estudantes atendidos/as 

pelo SOT;  

 Orientar os/as estudantes quanto aos procedimentos referentes à 

empregabilidade;  

 Acompanhar os/as estudantes com deficiência durante o processo de inserção 

ao trabalho com a finalidade de facilitar o processo de admissão ao emprego, 

de sugerir adaptações referentes à acessibilidade e de oferecer suporte ao 

longo dos três (03) primeiros meses de adaptação;  

 Realizar mensalmente reuniões com os/as pais/mães/responsáveis dos/das 

estudantes para informar a respeito de procedimentos relacionados à 

profissionalização; e 

 Atuar, de forma articulada e integrada com as instituições conveniadas à 

SEDF, para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas de 

encaminhamento e de acompanhamento dos/das estudantes ao mercado de 

trabalho, potencializando, por meio de parcerias, os recursos humanos 

disponibilizados na rede pública de ensino.  

 

7.4.5.10 Avaliação do/da estudante da EJA Interventiva 

 

A avaliação do/da estudante NEE, para fins de classificação ou reclassificação, 

deverá seguir o que consta no Regimento Escolar, nas Diretrizes da EJA 

Interventiva e nas Diretrizes da Educação Especial, a saber, os seguintes 

procedimentos:  

 Quando o/a aluno/a for encaminhado pelo Centro de Ensino Especial, será 

realizada uma avaliação diagnóstica para fins de classificação, pela equipe 

pedagógica na própria Unidade Escolar; conforme estabelecido nas Diretrizes 

Operacionais da Educação de Jovens e Adultos/as 2014/2017, pág. 51 e 52:  
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Classificação: Procedimento utilizado para efetivação da matrícula na falta 
de documento que comprove a escolarização anterior do estudante, 
devendo a Unidade Escolar designar uma comissão de professores com 
representação das áreas de conhecimento para elaboração e aplicação dos 
instrumentos de avaliação. Os professores e coordenadores pedagógicos 
poderão criar na própria Unidade Escolar ou no nível intermediário (para as 
unidades escolares a ela vinculadas) um banco de dados com sugestões de 
instrumentos de avaliação diagnóstica, para consulta e utilização. 
Progressão continuada: O professor do componente curricular, após 
avaliação diagnóstica que poderá ocorrer a qualquer tempo, poderá realizar 
a progressão do estudante para a etapa seguinte. Essa progressão poderá 
ser efetivada em todos os momentos durante o percurso educativo, 
assegurando, inclusive, seus propósitos nos casos em que ocorrerem a 
matrícula por componente curricular como nos 2º e 3º segmentos. Esse 
procedimento é elemento indissociável nas práticas de avaliação formativa 
quando se diagnostica para intervir e se intervém para garantir as 
aprendizagens.  

 Quando o/a estudante vier da comunidade, com a característica de alunos/as 

da EJA Interventiva, que estejam em inclusão em classes regulares, mas não 

adaptados/as ao ambiente, ou que estejam fora da escola, será aceito/a após 

a avaliação e o registro de Estudo de Caso realizado pela Gerência Regional 

de Ensino e a Coordenação Intermediária da Educação Inclusiva e/ou 

Educação Especial.  

 

Avaliação do/da estudante PAEE para fins de conclusão das etapas do 1º 

Segmento:  

 A avaliação será realizada de forma processual, com base nas Diretrizes de 

Avaliação e Orientações previstas para a EJA. A promoção dos estudos de 

cada estudante PAEE será garantida de acordo com seu desenvolvimento. 

O/A professor/a regente utilizará os instrumentos e registros de avaliação 

previstos para a EJA, entretanto, fará as adaptações necessárias a atender 

às adequações curriculares propostas para cada estudante PAEE. Com base 

nos resultados das avaliações ao longo do semestre e, por meio deles, será 

elaborado um relatório pedagógico individual cujo teor expresse 

detalhadamente o desempenho global do/da estudante PAEE baseado na 

adequação curricular proposta e no desempenho pedagógico alcançado 

pelo/pela estudante na EJA Interventiva, para emissão do Histórico Escolar.  

 

Avaliação do/da estudante NEE para fins de conclusão do 1º Segmento:  
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 A avaliação final para a conclusão do 1º segmento da EJA será desenvolvida 

por intermédio do/da professor/a regente, que contará com o apoio do/da 

coordenador da instituição educacional e do/da professor/a da sala de 

recursos para definição das estratégias pedagógicas que deverão ser 

desenvolvidas. Essa avaliação final dar-se-á com base nos resultados das 

avaliações ao longo do semestre e, por meio dela, será elaborado um 

relatório pedagógico individual cujo teor expresse detalhadamente o 

desempenho global do/da estudante NEE, com base na adequação curricular 

proposta e no desempenho pedagógico alcançado pelo/pela estudante na 

EJA Interventiva, para emissão do Histórico Escolar.  

Avaliação do/da estudante com necessidades educacionais especiais para fins do 2º 

Segmento:  

 A avaliação será realizada de forma processual, baseada nas Diretrizes de 

Avaliação e Orientações. Tal avaliação ocorrerá com base nos resultados das 

avaliações ao longo do semestre. O/A professor/a regente poderá utilizar os 

instrumentos de registros formais previstos (prova, testes, exercícios, 

trabalhos etc.) e/ ou avaliar de forma sistemática. A promoção dos estudos 

para etapa seguinte e para o 3º segmento será garantida de acordo com seu 

desenvolvimento, respeitando as adequações curriculares propostas. A 

promoção dos estudos é de responsabilidade do Conselho de Classe, 

formado pelos/pelas professores/as regentes, Sala de Recursos, 

Coordenador/a Pedagógico/a e Direção.  

 Registro de rendimento do/da aluno/a no Diário Escolar: após as avaliações 

previstas pelas Diretrizes de Avaliação do Distrito Federal, a saber, 50% 

prova e 50% demais registros formais previstos, o/a professor/a deverá lançar 

o rendimento do/da aluno/a no diário (ou diário eletrônico ou diário comum, 

conforme sua escolha registrada na Secretaria Escolar). Ao final do semestre, 

em Conselho de Classe, é verificado se o/a aluno/a conseguiu atingir os 

objetivos propostos para a etapa. Sendo verificado que os objetivos não 

foram alcançados, deverá ser concedido ao/à estudante o direito à 

Temporalidade, o/a professor lançará no resultado final EP, que indica que 

o/a aluno/a está “Em Processo”, com direito a mais um semestre na etapa.  
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7.4.5.11 Documentação e Registro Escolar  

 

Quanto ao registro escolar dos/das estudantes pertencentes às Classes 

Especiais Interventivas:  

 Será utilizado o Diário de Classe, ou Diário Web, conforme for estabelecido 

pela SEDF, para todos os anos;  

 Para as turmas de 1ª a 4ª etapas da EJA Interventiva, será preenchida uma 

Ficha de Acompanhamento do/da Estudante, de caráter bimestral, e feito 

Relatório Descritivo Individual de Acompanhamento, de caráter semestral, 

para garantir o acompanhamento da vida escolar do/da estudante pela 

família;  

 Para as turmas de 5ª a 8ª etapas da EJA Interventiva, será emitido boletim de 

desempenho bimestral, semelhante àquele emitido para o/a estudante 

matriculado/a nos Anos Finais do Ensino Fundamental, para garantir o 

acompanhamento da vida escolar do/da estudante pela família. Ressalta-se 

que a EJA interventiva não permitia a emissão de boletim em virtude de 

restrições impostas pelo próprio sistema;  

 Para todos/as os/as estudantes com deficiência intelectual e/ou com 

transtornos do espectro autista, serão feitos: adequação curricular em 

formulário próprio e relatório de estudo de caso semestral e anual, que 

deverão compor o dossiê do/da aluno/a;  

 Ao final da 8ª etapa da EJA Interventiva, será emitido o histórico de conclusão 

do Ensino Fundamental para os/as estudantes considerados/as aptos/as a 

cursar o Ensino Médio;  

 Em casos de impossibilidade de desenvolvimento do currículo adaptado, o/a 

estudante poderá receber o certificado de Terminalidade Específica e ser 

encaminhado/a a uma instituição conveniada.  

 

- Para o/a Estudante PAEE concluinte do 1º e 2º segmentos da EJA Interventiva:  

A certificação dos/das estudantes matriculados na EJA Interventiva deve ser 

realizada pela própria Unidade Escolar, conforme procedimentos adotados para a 

referida modalidade de ensino.  
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- Para o/a Estudante PAEE não concluinte do 1º e 2º segmentos da EJA 

Interventiva:  

Quando esgotado o tempo previsto para a permanência do/da estudante PAEE 

na EJA Interventiva e evidenciado que o/a aluno/a não atingiu o nível pedagógico 

esperado nas etapas do 1º e 2º segmentos da EJA Interventiva, será possível 

conceder a certificação da Terminalidade de Ensino Fundamental a esse/essa 

estudante e, visando à continuidade de seu processo de escolarização, proceder-se-

á seu encaminhamento para participação em Programa Socioeducativo existentes 

nos CEEs, em instituições conveniadas ou ainda nas demais parcerias 

estabelecidas com essa finalidade. Serão, portanto, desenvolvidas, nesses 

programas, atividades socioprofissionalizantes, artísticas, culturais, esportivas, 

dentre outras, cuja sistematização baseia-se em uma proposta de currículo funcional 

voltado a atender às individualidades de cada estudante.  

 

- Para o/a Estudante PAEE com capacidade para inclusão:  

Sendo observado que o/a aluno/a encaminhado para a EJA Interventiva tem 

capacidade para acompanhar os estudos em turma inclusiva, tal estudante será 

direcionado/a para turmas inclusivas, após avaliação pelo/pela professor/a regente e 

demais componentes da equipe pedagógica, com anuência dos/das responsáveis.  

 

7.4.5.12 Avaliação do Projeto  

 

A avaliação da EJA Interventiva será contínua, sistemática e processual. 

Os/As responsáveis por essa avaliação serão, internamente, os/as envolvidos/as 

direta e indiretamente, por parte de equipe específica designada para verificar as 

condições de sua aplicação, seus êxitos e suas dificuldades, com a finalidade de 

subsidiar as adequações necessárias ao sucesso da sua aplicação, bem como 

redefinir o atendimento aos/às estudantes PAEE maiores de quinze (15) anos 

matriculados/as nas turmas da EJA Interventiva. 

 

7.5 Salas de Recursos 
 

Nas salas de recursos, são realizadas adequações necessárias para 

participação e aprendizagem de alunos/as com deficiência(s), por meio de 
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estratégias teórico-metodológicas que permitam a eles/elas o desenvolvimento 

cognitivo e a apropriação do saber. As atividades têm como objetivo o engajamento 

do/da aluno/a em um processo particular de descoberta e o desenvolvimento de 

relacionamento recíproco entre sua resposta e o desafio apresentado pelo/a 

professor/a.  

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, as Salas de Recursos 

oferecem atendimento a alunos/as com deficiência(s) da própria escola ou das 

escolas vizinhas que não o possuem (é o que faz a Sala de Recursos de Deficiência 

Visual do Centrinho).  

O atendimento em salas de recursos deve acontecer em turno de matrícula 

e/ou em turno contrário, individualmente ou em grupos. A intervenção pode ser 

realizada na própria sala de aula do/da aluno/a, na sala de recursos ou em outros 

ambientes da escola que se mostrarem adequados às atividades e às propostas de 

intervenção.  

Diversas são as responsabilidades do/da professor/a de Apoio Educacional 

Especializado (AEE) que atua na Sala de Recursos. Dentre elas, estão: 

 Sensibilizar toda a comunidade escolar quanto à inclusão dos/das alunos/as 

com deficiência(s) em todas as atividades da escola; 

 Atuar, de forma colaborativa com o/a professor/a da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do/da estudante com 

deficiência ao currículo e sua interação no grupo; 

 Orientar as famílias para o envolvimento e a participação no processo 

educacional; 

 Informar a comunidade escolar acerca da legislação e das normas 

educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

 Participar do processo de identificação e da tomada de decisões acerca do 

atendimento às necessidades educacionais dos/das alunos/as; 

 Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser 

utilizados pelos/as alunos/as nas classes comuns do ensino regular;  

 Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros 

recursos existentes na família e na comunidade; 
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 Articular-se junto aos/às gestores/as e professores/as com vistas à organização 

coletiva do projeto pedagógico da instituição de ensino em uma perspectiva de 

educação inclusiva; 

 Participar de reuniões pedagógicas, de planejamento e dos Conselhos de 

Classe, desenvolvendo ações conjuntas com toda a Comunidade Escolar; 

 Atuar, como docente, nas atividades de complementação ou suplementação 

curricular específica que constituem o atendimento educacional especializado 

dos/das alunos/as com deficiência(s), por meio das seguintes ações:  

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos como atenção, percepção, memória, raciocínio, 

imaginação, criatividade, linguagem, entre outros; 

 Proporcionar ao/à aluno/a o conhecimento de seu corpo, levando-o/a a usá-

Io como instrumento de expressão consciente na busca de sua 

independência e na satisfação de suas necessidades; 

 Fortalecer a autonomia dos/das alunos/as para que eles/elas possam 

decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas a partir de suas necessidades e 

motivações; 

 Propiciar a interação dos/das alunos/as em ambientes sociais, valorizando 

as diferenças e a não-discriminação; 

 Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos/das alunos/as; 

 Operacionalizar as competências curriculares específicas necessárias à 

educação dos/das alunos/as com deficiência física no que se refere ao 

manejo de materiais adaptados, à escrita alternativa (quando necessário), às 

vivências de mobilidade, ao acesso a todos os espaços da escola e às 

atividades da vida diária que envolvam a rotina escolar; 

 Introduzir o/a aluno/a na aprendizagem da informática acessível, 

identificando qual o melhor recurso de tecnologia assistiva que atende a 

suas necessidades, considerando a sua habilidade física e sensorial atual, 

bem como capacitá-Ia para o uso independente do computador; 

 Promover a inserção dos recursos de tecnologias de informação e 

comunicação no espaço de sala de aula. 
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Tais informações/orientações devem ser seguidas pelos/as professores/as 

que atuam nas salas de recursos do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

que, conforme já foi citado, possui cinco variedades de Salas de Recursos, que 

serão detalhadas a seguir. 

 

7.5.1 Sala de Recursos de Surdos/as 

 

O atendimento na Sala de Recursos de Surdos/as do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina ocorre por meio de uma equipe de professores/as-

tradutores(as)/intérpretes que – no turno oposto ao de aula, de acordo com um 

horário especial, dividido por áreas de conhecimento – auxilia estudantes na 

organização em relação às tarefas de casa e aos trabalhos escolares, na 

estruturação de grupos de estudos e na fixação dos conteúdos ministrados ao longo 

de cada bimestre letivo. Além disso, na Sala de Recursos de Surdos/as, assim como 

nas demais, professores/as preparam os/as alunos/as para o desenvolvimento de 

habilidades e utilização de instrumentos de apoio que facilitam o aprendizado nas 

aulas regulares. Essa Sala de Recursos também é responsável por: 

 Aumento de vocabulário e estimulação vocal dos/das alunos/as; 

 Promoção de projetos pedagógicos diversos; 

 Desenvolvimento de atividades de teatro, dança e música em Libras (Língua 

Brasileira de Sinais); 

 Trabalho com temas variados: Diversidade, Dia Letivo Temático, Dia de Luta 

da Pessoa com Deficiência, Festa Junina etc.; 

 Realização de aulas extraclasse com passeios a pontos turísticos do Distrito 

Federal; 

 Atendimento e elucidação de dúvidas a pais/mães/responsáveis, pessoas da 

comunidade e estudantes de nível superior; 

 Atuação dos/das profissionais da Sala de Recursos como intérpretes em 

eventos externos em que alunos/as surdos/as do Centro de Ensino Fundamental 01 

de Planaltina estejam presentes. 

 

Observação: Estudantes da Classe Bilíngue também são atendidos/as pela Sala de 

Recursos de Surdos/as. 



76 

 

7.5.2 Sala de Recursos de Deficiência Visual 

 

A Sala de Recursos de Deficiência Visual (DV) do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina atende aos/às alunos/as desta escola e aos/às que 

estudam em outras unidades de ensino, urbanas e rurais, pertencentes à 

Coordenação Regional de Ensino de Planaltina e escolas particulares (locais) que 

possuem alunos/as cegos/as e/ou com baixa visão. 

Em 2019, a SRDV atende alunos/as da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

sendo cegos/as ou com baixa visão. Os/as estudantes pertencem a diversas escolas 

da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina-DF. A equipe da Sala de 

Recursos de Deficiência Visual organiza-se da seguinte forma: alguns/algumas 

professores/as atendem às séries iniciais e outros/as atendem às séries 

finais/Ensino Médio. Há, também, na SRDV, uma Professora Itinerante de 

Deficiência Visual da CRE de Planaltina. 

A SRDV realiza trabalho em parceria com estudantes da Universidade de 

Brasília (UnB), Campus Planaltina, do Programa de Prodocência, que tem o objetivo 

de colaborar com os/as professores/as no auxílio de suas práticas e contribuir no dia 

a dia da escola. Tais estudantes auxiliam na confecção de materiais didáticos de 

atendimentos e demais demandas. As referidas universitárias são orientadas pela 

professora Juliana Caixeta, graduada, mestre e doutora em Psicologia pela 

Universidade de Brasília (UnB). O programa de Prodocência, da UnB, visa a formar 

profissionais com atuação ética e responsável na sociedade, e é um programa de 

consolidação das licenciaturas de atendimentos e demais demandas.  

 

Observação: A SRDV também auxilia alunos/as da EJA Interventiva com 

deficiências múltiplas que apresentam baixa visão ou cegueira total. Tais estudantes 

recebem da Sala de Recursos de DV as orientações específicas necessárias.  

 

7.5.3 Salas de Recursos Generalistas 

 

As Salas de Recursos Generalistas do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina têm a finalidade de oferecer atendimento educacional especializado 
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aos/às estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiências 

múltiplas e Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD).  

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina possui três Salas de 

Recursos Generalistas (duas delas ligadas à EJA Interventiva) para atender, no 

contraturno, alunos/as com deficiência(s), visto que eles/elas precisam desenvolver 

habilidades para participarem das aulas. Além disso, os/as professores/as dessas 

Salas de Recursos oferecem apoio aos/às professores/as regentes na definição de 

estratégias pedagógicas.  

 

7.6 Escola Integral  

 

Educação Integral é aquela que considera o sujeito em sua condição 

multidimensional, não apenas em sua dimensão cognitiva, como também na 

compreensão de um sujeito que é corpóreo, tem afetos e está inserido em um 

contexto de relações. Ela considera de extrema importância os seguintes princípios: 

integralidade, intersetorialização, transversalidade, territorialidade, trabalho em rede 

e diálogo entre escola e comunidade. 

A Educação Integral está presente na legislação educacional brasileira e pode 

ser apreendida na Constituição Federal, nos artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 9089/1990); na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 

9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/14) 

e no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de 

Valorização do Magistério (Lei nº 11.494/2007). A Educação Integral prevê a 

ampliação da jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, 

durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total que um/a mesmo/a 

estudante permanece na escola ou em atividades escolares. A ampliação da jornada 

escolar perpassa por três eixos: tempos, espaços e oportunidades educacionais.  

As atividades da Escola Integral do Centrinho tiveram início no mês de agosto 

do ano de 2008. Percebe-se, desde então, a grande aceitação da Comunidade 

Escolar em geral e a transformação do alunado. Atualmente, a Escola Integral do 

CEF 01 de Planaltina tem por finalidade trabalhar com os/as alunos/as durante os 

cinco dias letivos da semana, auxiliando-os/as nas atividades extraclasse que são 

passadas nos horários de aulas regulares. Além disso, também são trabalhados 
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diariamente conteúdos pertinentes às disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa e são realizadas oficinas que visam ao desenvolvimento artístico, 

psicológico e motor dos/das estudantes. 

O/a estudante com jornada de tempo integral do CEF 01 de Planaltina deve 

estar devidamente matriculado/a nesta Unidade de Ensino. Na Escola Integral, 

ele/ela estuda em turno único, incluindo o período destinado ao almoço e ao 

descanso; deverá permanecer no processo até o final do ano letivo, salvo se for 

transferido/a de Instituição Educacional, conforme disposto na Estratégia de 

Matrícula da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; poderá participar de 

atividades em outros espaços educacionais externos à escola, estando previamente 

autorizadas as saídas, de acordo com o Plano de Ação da Unidade Escolar; deverá 

ter autorização dos/das responsáveis, por meio do Termo de Adesão, para 

participação nas atividades/propostas de Educação em Tempo Integral e para o uso 

de imagem para divulgação/compartilhamento de experiências exitosas, de acordo 

com o disposto do Código Civil, Art. 20, capítulo 2 – Direitos da Personalidade. 

A Escola Integral do Centrinho proporciona a oportunidade de estudantes 

permaneceram no ambiente escolar durante um maior período de tempo - oito (8) 

horas diárias, com atividades lúdicas e pedagógicas. O Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina propõe-se a integrar uma média de cento e vinte (120) 

alunos/as do 1º Bloco do 3º Ciclo (equivalente a 6º e 7º anos), ou seja, disponibiliza 

atividades para estudantes que estão regularmente matriculados/as no vespertino) 

que permanecem na escola por oito (8) horas diárias, desenvolvendo atividades 

diversas no contraturno, como: informática, dança, artesanato, reforço escolar, 

oficina de leitura etc. Tais alunos/as iniciarão sua jornada das 9 horas às 12 horas, 

tendo 3 horas de atividades extracurriculares, almoçarão na escola e, das 13 horas 

às 18 horas, cumprirão mais 5 horas de atividades escolares curriculares (aulas 

regulares). A seguir, encontram-se as características gerais da Escola Integral do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ESCOLA INTEGRAL 

Objetivo Geral 

 Promover a melhor integração do/a aluno/a com a escola, utilizando sua 

permanência de oito (8) horas diárias para desenvolver atividades lúdicas e 
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pedagógicas, aprimorando o desenvolvimento intelectual e cultural desse/a 

estudante. 

Objetivos Específicos 

 Oferecer atividades escolares (principalmente dos componentes curriculares 

Português e Matemática) visando à melhor compreensão e assimilação dos 

conteúdos das disciplinas; 

 Executar trabalho em conjunto com a Comunidade Escolar, visando a uma 

melhor integração: Escola/Comunidade; 

 Utilizar recursos do Laboratório de Informática para pesquisas; 

 Promover momentos de leitura e produção textual; e 

 Propiciar aos/às alunos/as oficinas em diversas áreas, contribuindo para a 

vivência da interdisciplinaridade.  

Sistema de avaliação das atividades da Escola Integral 

O projeto será avaliado no cotidiano escolar, em reuniões pedagógicas 

coletivas que acontecem semanalmente com todos/as os/as professores/as, 

coordenadores/as e membros da Direção. A avaliação também será realizada ao 

final de cada bimestre letivo.  

Sistema de divulgação da Escola Integral 

Para que o projeto da Escola Integral seja conhecido pela Comunidade 

Escolar, é realizada uma reunião no início do ano letivo, com 

pais/mães/responsáveis pelos/as alunos/as para que se conscientizem e assinem 

um termo de adesão/responsabilidade. 

Cronograma 

 As atividades da Escola Integral transcorrem durante todo o ano letivo.  

Recursos humanos necessários  

 Coordenador/a; 

 Monitores/as; 

 Oficineiros/as; 

 Voluntários/as; 

 Cozinheiros/as. 

Recursos materiais necessários 

 Materiais pedagógicos diversos; 
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 Livros de literatura; 

 Livros didáticos; 

 Filmes recreativos; 

 Materiais esportivos; 

 Jogos pedagógicos e recreativos. 

Alimentação  

Deverão ser oferecidos aos/às alunos/as durante o período em que 

permanecerem na escola: lanche matutino, almoço e lanche vespertino.   

 

7.6.1 Atividades desenvolvidas pela Escola Integral 

 

Diversas atividades são desenvolvidas pela Escola Integral do Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina. Algumas delas serão descritas a seguir. 

 

ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA INTEGRAL 

Atividades de Língua Portuguesa 

A Escola Integral desenvolve com os/as alunos/as principalmente a leitura e 

a interpretação de texto que, ao serem falhas, acabam prejudicando o aprendizado, 

tanto do componente curricular Língua Portuguesa quanto das demais disciplinas. 

Atividades de Matemática 

O ensino de Matemática é um grande desafio, visto que muitos/as estudantes 

têm dificuldade no aprendizado dessa área do conhecimento. Nesse sentido, na 

Escola Integral do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, procura-se 

reforçar o aprendizado dessa disciplina, de forma menos tradicional, sendo mais 

dialógica, escutando o/a aluno em suas dificuldades e tentando saná-las da melhor 

forma possível. 

Reforço escolar de diversas disciplinas 

No início do dia letivo, após o lanche matinal, há, na Escola Integral do CEF 

01 de Planaltina, reforço escolar de diversas disciplinas (principalmente aquelas em 

que os/as estudantes sentem mais dificuldades, como Português, Matemática, 

Ciências e outras atividades complementares de outras matérias). 

Teatro 

O teatro, como prática pedagógica, traz melhorias no aprendizado dos/das 
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estudantes, já que esse tipo de trabalho ajuda a melhorar a sensibilidade e a 

autoestima dos/das educandos/as, a capacidade de concentração e a memória, 

trazendo benefícios ao processo educativo. O teatro contribui para a formação 

integral do indivíduo, reverencia os valores culturais, difunde o senso estético, 

promove a sociabilidade e a expressividade, introduz o sentido de parceria e 

cooperação e auxilia o desenvolvimento motor, pois trabalha com a sincronia de 

movimentos. No ambiente escolar, o trabalho teatral pode estar associado com a 

música e, assim, desenvolvem juntos as habilidades físico-sinestésicas, espaciais, 

lógico-matemáticas, verbais e musicais dos/das estudantes. 

Xadrez 

O Xadrez é um importante instrumento educacional e o Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina não é um ambiente fechado no modelo formal de 

ensino. Ele é aberto e dá oportunidade para manifestações diversas de outros 

saberes e também para a educação não-formal, aprendidas por meio de 

expressões diversas. 

Dessa forma, as atividades de xadrez são desenvolvidas no CEF 01 de 

Planaltina a fim de proporcionar aos/às alunos/as da Escola Integral o 

desenvolvimento da capacidade de concentração, socialização, imaginação, 

paciência, autocontrole, criatividade, pensamento estratégico, disciplina, raciocínio 

lógico-matemático etc. 

Dança 

A dança, enquanto um processo educacional, não se resume simplesmente à 

aquisição de habilidades, mas pode contribuir para o aprimoramento das 

habilidades básicas, dos padrões fundamentais do movimento, no desenvolvimento 

das potencialidades humanas e em sua relação com o mundo. O uso da dança 

como prática pedagógica favorece a criatividade, além de ajudar no processo de 

construção do conhecimento. 

A dança tem suma importância para alcançar os objetivos da Educação. Um 

deles é o desenvolvimento dos aspectos afetivo e social. Portanto, essa prática 

propicia ao/à aluno/a grandes mudanças internas e externas, no que se refere ao 

seu comportamento, na forma de se expressar e de pensar. 

Diversos ritmos de dança são trabalhados na Escola Integral do CEF 01 de 
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Planaltina, principalmente a dança de rua e os ritmos contemporâneos. 

Muay Thai 

O trabalho com Muay Thai no ambiente escolar procura reconhecer as 

práticas corporais que fazem parte do repertório cultural dos/das estudantes da 

Escola Integral do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, bem como 

oferecer a eles/elas a prática dessa arte marcial como ação promotora do 

desenvolvimento, da saúde e da interação entre esses/essas jovens. Cabe ressaltar 

que o Muay Thai é capaz de ampliar a autoestima, a disciplina, o respeito ao 

próximo e a cordialidade, requisitos importantíssimos para a vida em sociedade.  

Exibição de filmes com intuito pedagógico 

As obras audiovisuais são importantes recursos didáticos para levar à reflexão a 

respeito de diversos assuntos e para complementar o conteúdo ministrado em sala 

de aula. Por isso, filmes com intuito pedagógico são utilizados pela Escola Integral 

do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, principalmente aqueles que 

abordam temáticas como discriminação, preconceito, racismo, diversidade e cultura, 

dentre outros temas. 

Recreação e Jogos 

As atividades físicas permitem que se vivenciem diferentes práticas corporais 

advindas das mais diversas manifestações culturais e que se enxergue como essa 

variada combinação de influências está presente na vida cotidiana. As danças, 

esportes, lutas, jogos e ginásticas compõem um vasto patrimônio cultural que deve 

ser valorizado, conhecido e desfrutado. As atividades físicas, enquanto práticas 

pedagógicas, possuem o papel de estimular o desenvolvimento das potencialidades 

motoras, cognitivas, afetivas, comunicacionais e psíquicas dos/das educandos/as, 

não valorizando simplesmente a ação mecânica de gestos sem relação com o 

cotidiano e com as aspirações dos/das alunos/as.  

Campeonatos de esportes e jogos diversos são desenvolvidos na Escola 

Integral do CEF 01 de Planaltina, tais como: futebol, queimada, totó, ping-pong, 

bandeirinha, jogos lúdicos com dominó (de divisão e subtração), dentre outros. 

Atividades artísticas e de artesanato 

A expressão artística permite ao/à aluno/a apreender o universo visível que 

o/a rodeia, seja ele, em sua essência, natural ou criado pelo ser humano. Permite, 
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no meio dos tecidos sociais, a compreensão do patrimônio artístico e cultural, a 

percepção estética, a abordagem conceitual dos/das artistas e o desabrochar da 

sensibilidade. Diversas atividades artísticas e de artesanato são realizadas na 

Escola Integral do CEF 01 de Planaltina, dentre elas pintura, escultura, grafitagem 

etc. 

Horta e Jardinagem Escolar 

Os/as estudantes e monitores/as da Escola Integral possuem participação 

nos projetos de horta de jardinagem escolar do Centro de Ensino Fundamental 01 

de Planaltina. 

Atividades de Reciclagem 

Os/as estudantes da Escola Integral do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina desenvolvem, junto a seus/suas monitores/as, atividades diversas de 

reciclagem, temática amplamente discutida em prol de ações sustentáveis e como 

uma importante solução para a problemática do lixo. 

Atividades com Slackline 

A prática de atividades com Slackline (corda bamba), além do caráter 

recreativo, lúdico e desportivo, ainda ajuda os/as estudantes da Escola Integral do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina em relação ao equilíbrio físico e à 

concentração. 

Atividades de Informática 

As atividades com computadores para alunos/as da Escola Integral ocorrem 

no Laboratório de Informática do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e 

trazem, para os/as estudantes, muitos benefícios em relação à aprendizagem por 

meio do acesso às novas tecnologias, bem como à Internet e às várias ferramentas 

da informática. 

 

7.6.2 Considerações finais a respeito da Escola Integral 

 

 O Programa de Educação Integral implantado no Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina vai além da permanência dos/das alunos/as em sala 

de aula e da educação formal a qual são submetidos/as. Ela tem por finalidade criar 

no indivíduo a possibilidade de uma formação mais concisa e continuada, no 

ambiente mais propício para uma vida feliz e segura, que é a escola. 
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7.7 Reuniões de Pais, Mães e/ou Responsáveis 

 

As reuniões de pais, mães e/ou responsáveis para entrega de boletins e 

elucidações gerais a respeito dos/das alunos/as do Centro de Ensino Fundamental 

01 de Planaltina ocorrem bimestralmente. Porém, também há possibilidade de 

realização de reuniões/convocações extraordinárias e com outras periodicidades. 

 

7.8 Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

 

Em 2019, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina passa a contar 

com as atividades do Serviço de Orientação Educacional (SOE), tendo como 

responsável a Orientador/a Educacional Wilma Barros Ornelas. O Serviço de 

Orientação Educacional - SOE é conduzido pelo/pela Pedagogo/a – Orientador/a 

Educacional e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento integral do/da 

educando/a, ampliando suas possibilidades de interagir no meio escolar e social, 

como ser autônomo, crítico e participativo. 

A organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos/pelas 

orientadores/as educacionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal, além 

de estar fundamentada em várias legislações, deve ser conduzida pelo documento 

legal: Orientação Pedagógica dos Orientadores Educacionais - OP. 

É papel da orientação educacional direcionar um olhar mais atento e 

cuidadoso para as possibilidades de aprendizagem dos/das estudantes, bem como 

de toda a comunidade escolar, contribuindo para a formação de um sujeito integral, 

que vai além da aquisição dos conteúdos programáticos (dimensão intelectual), mas 

que leva também em consideração as dimensões sociais, físicas, emocionais e 

culturais do desenvolvimento humano. 

Assim, o trabalho do/da orientador/a está organizado em seis grandes 

categorias de ação, de acordo com as especificidades de objetivos, estratégias e 

procedimentos. São ações de implantação e implementação da Orientação 

Educacional; ações institucionais; junto ao/à professor/a; ao/à estudante; às famílias 

e em rede, as quais se complementam e se integram em sua práxis e no processo 

pedagógico de aprendizagem e desenvolvimento realizado na escola. 
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Dois projetos principais estão sendo desenvolvidos pela Orientação 

Educacional do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina no ano letivo de 

2019. São eles: “Projeto Rodas de Escuta e Intervenções Pedagógicas” e “Projeto 

de Saúde Mental”. Ambos serão detalhados posteriormente nesta proposta político-

pedagógica. 

 

7.9 Banco de Questões 

 

Há, no Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, um Banco de 

Questões/Atividades para serem aplicadas em situações em que haja falta de 

docentes (devido a Atestados Médicos, Abonos etc.). É atribuição dos/das 

professores/as regentes a elaboração de tais atividades (conforme prazos e 

periodicidade a serem estabelecidos pela Direção da escola). Os exercícios do 

Banco de Questões serão aplicados aos/às alunos/as por coordenadores/as 

pedagógicos/as ou membros da Direção. Tal situação está de acordo com as 

determinações do Regimento Interno, da Portaria de Distribuição de Carga e das 

recomendações da PROEDUC, que reafirmam a obrigatoriedade de os membros da 

Coordenação e/ou da equipe diretiva, desde que legalmente habilitados/as, 

assumirem as turmas nos dias em que os/as professores/as regentes se ausentarem 

de suas atividades, para ministrarem as atividades do Banco de Questões, sempre 

que possível seguindo o plano de aulas. 

 

7.10 Internet 

A fim de ampliar o contato com a Comunidade Escolar, o Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina disponibiliza na Internet informações a respeito de 

todo seu processo educacional por meio de duas páginas na rede social Facebook e 

de um Canal no Youtube: 

 Página oficial do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina no Facebook:  

https://www.facebook.com/cef01deplanaltinadf  

 Página da TV Centrinho no Facebook: 

 https://www.facebook.com/tvcentrinhoplanaltina/ 

 Canal da TV Centrinho no Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCj0fW1LmfRCq4ZyyyheCgRw 

https://www.facebook.com/cef01deplanaltinadf
https://www.facebook.com/tvcentrinhoplanaltina/
https://www.youtube.com/channel/UCj0fW1LmfRCq4ZyyyheCgRw
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7.11 Aluno/a Representante e Professor/a Conselheiro/a de Turma 

 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, há, no início do ano 

letivo, realizado pela Equipe Pedagógica junto aos/às alunos/as, o trabalho de 

orientação educacional, noções relativas aos direitos humanos, deveres e direitos 

dos/das alunos/as, normas e regras estabelecidas no Regimento Escolar e 

orientações a respeito do que significa ser representante de turma e professor/a 

conselheiro/a. Após esse trabalho, é realizada, de forma democrática, a escolha de 

representantes de turma (alunos/as representantes e professores/as 

conselheiros/as).  

Os/as alunos/as representantes podem ser substituídos/as ou alternados/as 

quando necessário. As principais atribuições deles/delas podem ser assim descritas:  

 Participação na elaboração das Atas de Pré-Conselho junto à turma; 

 Participação em Conselho de Classe e reuniões diversas em que a presença 

de representantes seja convocada; 

 Compromisso; 

 Responsabilidade para consigo mesmo/a e para com seus/suas colegas de 

sala; 

 Repasse de informações; 

 Recolhimento de trabalhos (quando necessário); 

 Tentativa de proporcionar a equidade de direitos na sala de aula junto a seus 

pares; 

 Conscientização da turma quanto ao desenvolvimento da proposta pedagógica 

e regimento da escola; e 

 Busca de melhorias junto à turma e à equipe pedagógica, visando à qualidade 

educacional. 

 

7.12 Datas Comemorativas Especiais 

 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, atividades diversas são 

realizadas em datas comemorativas (as ações para os dias desses eventos devem 

ser programadas com antecedência para que não interfiram negativamente no 

calendário letivo) e respaldadas pela Comunidade Escolar.  Algumas dessas datas 
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são especiais, levando-se em consideração a organização do trabalho pedagógico 

da escola. São elas: 

 Dia Internacional da Mulher (mês de março): Eventos e/ou atividades 

pedagógicas são realizadas principalmente no mês de março no CEF 01 de 

Planaltina. Em diversas ocasiões, o lugar histórico, social, cultural, político, 

econômico e educativo feminino tem sido destacado no Centrinho. Em anos 

anteriores, por exemplo, a Secretária da Mulher do Distrito Federal fez-se 

presente em muitas situações, assim como representantes de Organizações 

Não-Governamentais que trabalham a questão da violência contra as mulheres e 

outros/as profissionais e entidades. 

 Festa Junina/Festa Julina (mês de junho ou julho): Eventos e/ou atividades 

pedagógicas são realizadas no CEF 01 de Planaltina em comemorações juninas 

ou julinas. O Centrinho não ressalta as características religiosas dessas 

festividades, mas seus aspectos culturais. Reforçando o caráter laico dessas 

festas no ambiente escolar, o CEF 01 trabalha com os/as alunos/as as diferentes 

manifestações culturais do período e as origens e as tradições dessa 

celebração. Previamente, a equipe pedagógica reúne-se para pensar nos 

objetivos do evento e nas estratégias adotadas para envolver a comunidade.  

 Aniversário de Planaltina (mês de agosto): Eventos e/ou atividades 

pedagógicas são realizadas no mês de agosto na escola para comemorar o 

aniversário da cidade. A culminância ocorre geralmente com a participação no 

Desfile Cívico Interescolar em comemoração ao aniversário de Planaltina-DF (o 

Centrinho costuma levar o tema “Diversidade” para esse evento). 

 Dia de Luta da Pessoa com Deficiência (mês de setembro): Eventos e/ou 

atividades pedagógicas são realizadas no mês de setembro no CEF 01 de 

Planaltina para conscientização e aumento do respeito em relação às pessoas 

com deficiência. Exemplos dessas atividades são: sensibilização em sala de 

aula, palestras, peças teatrais, apresentações musicais, oficinas, exposições etc. 

 Halloween (mês de outubro): Eventos e/ou atividades com caráter pedagógico 

(principalmente em componentes curriculares como Língua Inglesa e Arte) sem 

qualquer tipo de abordagem ou contextualização religiosa. Os critérios de 

avaliação são flexibilizados, visto que a participação nas atividades referentes ao 

Halloween não é obrigatória. 
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 Dia da Consciência Negra (mês de novembro): Eventos e/ou atividades 

pedagógicas relativas ao Dia da Consciência Negra são realizadas durante todo 

o ano letivo no CEF 01 de Planaltina, com reforço no mês de novembro. Nessas 

ocasiões, diversas atividades ocorrem, considerando práticas socioculturais, 

políticas, econômicas etc. dos/das negros/as no Brasil e no mundo. Há, por 

exemplo, a confecção de bonecas Abayomi, símbolo de resistência, tradição e 

poder da mulher negra. Além disso, há apresentações de capoeira, hip-hop, 

exposição de máscaras africanas e instrumentos musicais confeccionados 

pelos/as alunos/as, debates, dentre outras atividades. O CEF 01 luta para que 

haja consciência negra não apenas em novembro, mas em todos os meses, em 

todos os dias. 

 

7.13 Dias Letivos Temáticos 

 

Com o intuito de discutir as práticas pedagógicas desenvolvidas na Unidade 

Escolar e de acordo com as orientações da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, nos Dias Letivos Temáticos, o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina promoverá atividades diferenciadas com o envolvimento de todos os 

segmentos da Comunidade Escolar (gestores/as, professores/as, auxiliares da 

Educação, estudantes e pais/mães/responsáveis).  

 

7.14 A Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens 

 

Os Ciclos para as Aprendizagens representam outra forma de organização 

dos tempos e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a 

utilização de uma pedagogia diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação 

formativa, visando a promover a progressão dos/das estudantes sem prejuízo da 

qualidade. 

Essa política educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica 

como espaço de formação continuada permanente e o Conselho de Classe como 

instância de convergência de todas as avaliações praticadas na escola. Os ciclos 

estão assim organizados: o 1º Ciclo é representado pelas turmas da Educação 

Infantil; o 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de 
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Alfabetização (BIA) (1º, 2º e 3º anos) e o segundo bloco constitui-se das turmas dos 

4ºs e 5ºs anos; e o 3º Ciclo (do qual o Centrinho faz parte) é composto, de igual 

maneira, por dois blocos: o primeiro por turmas de 6º e 7º anos e o segundo por 

turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

No ano letivo de 2018, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

realizaou a transição entre o Sistema de Seriação e a prática do Sistema de Ciclos, 

ou seja, a escola, conforme estabelece legislação específica, aderiu à implantação 

da Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens e, nesse sentido, passou 

a ter como principais características: 

- Atendimento a estudantes pertencentes ao 1º e ao 2º Blocos do 3º Ciclo (com 

equivalência a 6º, 7º, 8º e 9º ano da Seriação), conforme estrutura a seguir: 

 

- A organização das turmas no Sistema I-Educar é feita por blocos e com ano de 

escolaridade de referência; 

- No 3º Ciclo, é admitida a retenção de alunos/as somente ao final do 1º e do 2º 

blocos (e não a cada ano letivo). Dessa forma, no 6º (1º ano do 1º Bloco) e no 8º 

ano (1º ano do 2º Bloco), os/as estudantes não poderão ser retidos/as. No 7º ano (2º 

ano do 1º Bloco) e no 9º ano (2º ano do 2º Bloco), eles/elas podem ser retidos/as; 

- Se o/a aluno/a for retido/a no final do Bloco, ele volta para refazer o último ano 

daquele Bloco; 
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- O resultado da Progressão Continuada (PC), ao final do ano letivo, permite ao/à 

estudante prosseguir seus estudos, ainda que em processo de Progressão Parcial 

em Regime de Dependência. Porém, no 3º Ciclo, será possível a realização do 

regime de dependência somente do 7º ano (2º ano do 1º Bloco) para o 8º ano (1º 

ano do 2º Bloco), em até dois componentes curriculares, ou seja, entre o 1º e o 2º 

Bloco; 

- O Abandono, como resultado final, pode ser lançado para TODOS OS ANOS, nos 

termos do Regimento Escolar;  

- No 3º Ciclo, a especificação “REC” (em Recuperação) pode ser lançada para 

estudantes do 7º ano (2º ano do 1º Bloco) e do 9º ano (2º ano do 2º Bloco), ou seja, 

a recuperação final não deve mais existir no 6º (1º ano do 1º Bloco) e no 8º ano (1º 

ano do 2º Bloco), mas apenas no 7º ano (2º ano do 1º Bloco) e no 9º ano (2º ano do 

2º Bloco). A recuperação contínua/paralela deve ser utilizada em todos os anos dos 

dois Blocos (6º, 7º, 8º e 9º anos do regime de Seriação); 

- É importante ressaltar que o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

utiliza, para a média bimestral, a escala de notas de zero (0) a dez (10), em 

conformidade com o Regimento Escolar; 

- A média final consistirá na média aritmética das notas dos 4 bimestres, admitindo-

se o arredondamento, conforme os seguintes critérios: 

            a) nos intervalos de 0,01 a 0,24 e de 0,51 a 0,74, o arredondamento é para 

menos; 

            b) nos intervalos de 0,25 a 0,49 e de 0,75 a 0,99, o arredondamento é para mais.  

 

A seguir, encontram-se sugestões de estratégias pedagógicas cotidianas e/ou 

de trabalho interventivo para utilização na Organização Escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens: 

• Atividades diversificadas; 

• Projetos Interventivos; 

• Reorganização dos tempos e dos espaços escolares; 

• Reagrupamentos; 

• Estudo Dirigido; 

• Repensar o fazer pedagógico;  
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• Reagrupamento intraclasse monitorado – com diferentes ambientes e 

tutores/as (os/as alunos/as que já aprenderam determinado conteúdo serão 

os/as monitores/as dos/das demais alunos/as dentro de sala); 

• Reagrupamento interclasse (entre as turmas) – Mistura de alguns alunos/as 

de salas diferentes; 

• Oficinas; 

• Autoavaliação; 

• Avaliação em pares; 

• Aulas de reforço no contraturno (para sanar as dificuldades e o/a aluno/a 

conseguir acompanhar a turma); 

• Contrato didático; 

• Seminários; 

• Estudo de caso; 

• Júri Simulado; 

• Dependência (a Dependência nos Ciclos continua do 7º ano para o 8º ano); 

• Estudo do meio; 

• Tempestade Cerebral (Brainstorming - dinâmica de grupo com tempestade de 

ideias); 

• Método de Discussão Phillips 6/6 (um grupo grande subdivide-se em grupos 

menores para realizar discussões a respeito de determinada temática); 

• Grupo de verbalização e de observação (GV e GO); 

• Planejamento da Unidade Didática e Sequências Didáticas; 

• Etc. 

 

8 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina considera de extrema 

importância os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga 

escala (ou de redes), tendo a função formativa como indutora dos processos. Isso 

para que a aprendizagem dos/das estudantes possa ser garantida. 

O Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal 

aborda uma concepção de aprendizagem que valoriza as potencialidades do/da 

aluno/a, respeitando a sua individualidade, focando suas reais possibilidades e seu 
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centro de interesse. Assim, a aprendizagem torna-se dinâmica, ficando evidente que 

não há necessidade de realizar momentos estanque de recuperação.  

A avaliação é desenvolvida ao longo do processo, cotidianamente, e, para 

isso, faz-se necessária a utilização de diversos instrumentos e estratégias, tais 

como: observações, resoluções de problemas, situações de comunicação, trabalhos 

em grupos, produções de textos, pesquisas, portfólios e outros. A reflexão deve ser 

o elemento fundamental para o/a professor/a analisar os resultados obtidos dos/das 

alunos/as, subsidiando, assim, sua prática educativa com esses indicadores, e 

utilizando-os para repensar seu planejamento (que visa a aprimorar o processo de 

ensino-aprendizagem).  

Nesse sentido, o acompanhamento sistematizado e permanente do 

desenvolvimento dos/das alunos/as é fundamental para favorecer o caráter 

preventivo nas eventuais dificuldades de aprendizagem. Além disso, proporciona as 

intervenções pedagógicas com mais precisão, ajustadas de acordo com a 

necessidade que cada caso requer.  

Dessa forma, fica evidente que a regulação da aprendizagem não ocorre em 

um momento específico da ação pedagógica, sendo um componente intrínseco a 

ela. Portanto, as regulações intensas e individualizadas são responsáveis pelo 

sucesso das aprendizagens, ocorrendo ao longo de todo o processo, não apenas 

em momentos especiais. 

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de desvincular a concepção de 

que a recuperação está diretamente ligada ao fracasso do/da aluno/a, em uma visão 

discriminatória. Contrapondo-se, a recuperação deve visar sempre a seu 

crescimento. Ela, dentro dessa filosofia, tem de ser desenvolvida levando em conta 

instrumentos bastante diversificados, proporcionando práticas que promovam o 

ensino individualizado, aproximando-se das necessidades do/da aluno/a. Sem 

dúvida, a recuperação, dentro desse prisma, torna-se um instrumento poderoso a 

favor da aprendizagem, assumindo um caráter positivo e despertando em quem 

aprende a confiança em si e a capacidade de progredir.  

Portanto, é possível perceber que a avaliação formativa rompe com a lógica 

totalizante do igualitarismo. Ao mesmo tempo, oferece aos/às professores/as as 

informações necessárias que os/as instrumentaliza para fortalecer suas intervenções 

na regulação das aprendizagens daqueles/as que aprendem. Cabe ao Centro de 
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Ensino Fundamental 01 de Planaltina garantir tal prática avaliativa em sua Proposta 

Pedagógica, e, de acordo com o que estabelece o Regimento Escolar das 

Instituições Educacionais da Rede Pública do Distrito Federal, organizar a 

recuperação, no sentido de potencializar o ensino e a aprendizagem.  

 

8.1 Procedimentos e Instrumentos Avaliativos  

 

Seguindo as orientações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina realiza práticas 

avaliativas formativas, com a adoção de instrumentos avaliativos diversos, que ficam 

a critério do/da professor, podendo ser: 

 Trabalhos escritos; 

 Relatórios de atividades; 

 Resumos; 

 Questionários; 

 Trabalhos em grupo; 

 Testes/Provas; 

 Seminários; 

 Debates; 

 Reagrupamentos (inter e intraclasse); 

 Elaboração de ideias, análise e síntese; 

 Tarefas; 

 Pesquisas; 

 Produções textuais/artísticas; 

 Encenações teatrais etc. 

 

8.2 Semana de Provas 

   

No Sistema de Ciclos, a aplicação de prova (avaliação formal escrita) não é 

proibida. Tal instrumento, se bem utilizado, pode ser realizado na perspectiva 

formativa. Não são os instrumentos ou procedimentos que o/a professor/a utiliza que 

irão definir se a avaliação assume a função formativa ou somativa. O diferencial está 

na intenção do/da avaliador/a e na utilização desses instrumentos. É necessário 
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lembrar que definir indicadores ou critérios, realizar feedback/retorno e promover 

espaços para a autoavaliação são fatores que podem tornar o uso da prova e de 

qualquer outro instrumento na perspectiva da avaliação formativa.  

Dessa forma, após debate com a Comunidade Escolar, por questões 

logísticas e pelo fato de não haver impedimentos para a aplicação de provas no 

Sistema de Ciclos, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina optou por 

estruturar a aplicação das avaliações bimestrais escritas em Semana de Provas, 

levando-se em consideração que a prova não deve ser um instrumento burocrático e 

que o/a professor/a deve discutir tal instrumento com a turma, acompanhar seu 

desenvolvimento e intervir nas situações em que ele/ela sinta a necessidade, ou 

seja, deve haver um olhar formativo desse/dessa professor/a. 

 

8.3 Recuperação Contínua  

 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, o processo de 

recuperação é contínuo, ou seja, acontece no cotidiano escolar. O/a professor/a, ao 

avaliar sua prática, avalia a apreensão dos conteúdos pelos/pelas alunos/as e, ao 

perceber a necessidade de recuperação, oferta a eles/elas a retomada do conteúdo, 

quantas vezes forem necessárias. Alguns/algumas estudantes requerem 

atendimento individualizado e diferenciado, pois possuem dificuldades acentuadas 

de aprendizagem, defasagem de conteúdos, ou são alunos/as de inclusão 

educacional. Para tais estudantes, há necessidade de adaptação curricular no 

conteúdo, na metodologia e na avaliação. 

 

8.4 Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe, instância deliberativa da instituição educacional, 

proporciona a participação ampla de todos/as no processo educativo. É organizado 

e presidido por membros da Direção do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina com a efetiva participação do grupo de professores/as e de diversos/as 

profissionais da Educação que desenvolvem suas atividades com os/as alunos/as de 

um mesmo ano de determinado bloco do Sistema de Ciclos (ou ano/série). Por meio 
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de um cronograma de reuniões, o Conselho de Classe objetiva conhecer 

sistematicamente cada aluno/a e, consequentemente, cada turma. 

Diagnosticar, aconselhar, realizar prognóstico, analisar rendimento, buscar 

alternativas, elaborar projetos interventivos, repensar estratégias de trabalho, 

desenvolver ações coletivas e identificar evidências de mudanças de 

comportamento no/na aluno/a são atribuições de suma importância do Conselho de 

Classe. Nesse sentido, promove-se o desenvolvimento de competências. Portanto, 

trata-se de um momento importante dentro da perspectiva de avaliação atual.  

Integrantes das Salas de Recursos deverão priorizar, nas reuniões do 

Conselho de Classe, assuntos referentes ao processo de ensino-aprendizagem 

dos/das estudantes com deficiência, bem como as formas de adaptações 

curriculares e outras temáticas. 

A organização/operacionalização do Conselho de Classe fica a cargo da 

Direção do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (incluindo a frequência 

dos encontros, de acordo com as necessidades e os interesses da Escola). O 

Conselho de Classe pode, inclusive, ser participativo, com a presença de alunos/as 

e membros de diversos segmentos da Comunidade Escolar, e os elementos 

levantados nas reuniões do Conselho devem servir como dados para reflexão a 

respeito da prática pedagógica desenvolvida na escola entre todos/as os/as 

participantes, principalmente professores/as e Equipe Pedagógica. 

 

8.5 Regime de Dependência  

 

O regime de dependência assegura ao/à aluno/a prosseguir os estudos no 

ano/série imediatamente subsequente, quando o seu aproveitamento no ano/série 

anterior for insatisfatório em até dois componentes curriculares.  

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, o processo de 

dependência ocorre da seguinte maneira: o/a estudante é submetido a uma prova 

baseada em lista de atividades elaborada por professores/as e/ou coordenadores/as 

pedagógicos. Estará aprovado/a na dependência o/a aluno/a que obtiver 

desempenho igual ou maior a 50% dos acertos na referida avaliação. A critério da 

Equipe Pedagógica, aulas de reforço poderão ser ministradas no contraturno no 
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período próximo à data da prova de dependência. Nesse caso, a frequência do/da 

aluno/a nessas aulas será optativa. 

O resultado da Progressão Continuada (PC), ao final do ano letivo, permitirá 

ao/à estudante prosseguir seus estudos, ainda que em processo de Progressão 

Parcial em Regime de Dependência. Porém, no 3º Ciclo, será possível a realização 

do regime de dependência somente do 7º (2º ano do 1º Bloco) para o 8º ano (1º ano 

do 2º Bloco) ou seja, entre o 1º e o 2º Blocos, em até dois componentes curriculares. 

Observação: No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, em 2019, 

os/as profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do processo de dependência 

são, prioritariamente, os/as professores/as que possuem carga residual e os/as 

profissionais da equipe pedagógica, mas tal processo pode ocorrer de outra(s) 

forma(s), envolvendo outros/as profissionais, a depender das condições e 

necessidades da escola. 

 

8.6 Avaliação de Aprendizagem  

 

A avaliação de aprendizagem diz respeito a um processo mais amplo e 

abrangente que envolve todas as ações desenvolvidas dentro do “fazer” pedagógico, 

assim como todos os sujeitos nele envolvidos. Ao avaliar, deve-se ter em mente o 

processo como um todo, bem como aquele/a a quem se está avaliando. No Centro 

de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, há a utilização de práticas avaliativas 

formativas (aquelas que se propõem a analisar e identificar a adequação de ensino 

com o verdadeiro aprendizado dos/das estudantes). 

 

8.7 Planos de ação interventivos 

 

A partir de observações junto a professores/as, membros da Direção, 

alunos/as e servidores/as, análise de dados e resultados coletados na Secretaria do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina a respeito do rendimento escolar 

dos/das estudantes, ficou evidente a existência de disciplinas críticas, aquelas com 

maior índice de reprovação, com grande falta de pré-requisitos entre os/as alunos/as 

e até mesmo com a presença de práticas pedagógicas não tão eficazes como 

deveriam ser. Para amenizar esses problemas, planos de ação interventivos foram 
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elaborados com a sugestão de aplicação de avaliações diagnósticas periódicas que, 

desde o ano letivo de 2013, já vêm sendo aplicadas e avaliadas. 

 

8.8 Avaliação Institucional 

 

Uma vez por semestre, são realizadas atividades de Avaliação Institucional no 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, obedecendo às datas 

estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Dias 

Letivos Temáticos) e com a presença de representantes de todos os segmentos da 

Comunidade Escolar. 

 

8.9 Avaliação Diagnóstica 

 

A realização de avaliações diagnósticas já ocorre para cada turma no CEF 01 

de Planaltina, em consonância com as determinações dos artigos 179 e 183, §1º do 

Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e com as 

Diretrizes de Avaliação Educacional do DF. Há, na Unidade de Ensino, avaliações 

periódicas que são utilizadas para nortear o trabalho dos/das professores/as e 

facilitar o diagnóstico dos pontos e temas não assimilados pelas turmas, que podem 

ser trabalhados ou abordados de outra forma, e possibilitar um redirecionamento ou 

revisão dos métodos utilizados pelos/as docentes na transmissão do conhecimento.  

Além disso, desde o ano letivo de 2017, o Centro de Ensino Fundamental 01 

de Planaltina participa da aplicação da Avaliação Diagnóstica do Ensino 

Fundamental (da Secretaria de Educação do Distrito Federal) com o objetivo de 

obter informações que propiciem a formulação constante de estratégias e ações 

pedagógicas que contribuam para a efetiva aprendizagem dos/das estudantes. 

 

9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Currículo é o produto de todo o processo de organização do conhecimento, 

levando em consideração as identidades individuais e sociais, compreendendo o ser 

humano como um ser passível de mudanças, envolvendo toda a Comunidade 

Escolar.  
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O Currículo é um elemento flexível que extrapola os vários elementos do 

cotidiano escolar, como grade curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento.  É 

de suma importância que a escola resgate os saberes que o/a aluno/a traz da sua 

vida. O Currículo, sendo o objeto do conhecimento, não deve ser trabalhado de 

forma superficial e desvinculado da realidade do corpo discente. A ação pedagógica 

diária não deve ser meramente uma metodologia tradicional que entende o 

conhecimento como um produto pronto para apenas ser repassado, considerando 

somente a interação unilateral entre professor/a e aluno/a. É preciso que o objeto do 

conhecimento considere a interação entre educador/a e educando/a como uma via 

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

dialeticamente. 

A proposta curricular do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

organiza-se por meio de ações pedagógicas que devem ser desenvolvidas para 

garantir que os/as alunos/as possam dar prosseguimento aos estudos: 

interdisciplinaridade, trabalho com projetos, Educação Integral, atividades 

interventivas etc. Esta Instituição de Ensino, focada nos componentes curriculares, 

nos eixos norteadores e nos princípios da Educação Básica, tenta seguir, na medida 

do possível, a uniformidade dos conteúdos proposta pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal.  

 

10  PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

O Plano de Ação para implementação do Projeto Político-Pedagógico do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina tem por objetivo principal promover 

a participação coletiva dos/das profissionais da Educação, coordenando e 

acompanhando o processo pedagógico, estabelecendo interrelações com a Direção, 

os/as professores/as, a equipe administrativa, funcionários/as de serviços gerais, 

pais/mães/responsáveis e alunos/as, envolvendo-os/as nas atividades diárias e nos 

projetos desenvolvidos, promovendo também o conhecimento e a efetivação do 

Projeto Político-Pedagógico da escola. O Plano de Ação do Centrinho está alinhado 

com o Plano Plurianual (PPA) em vigor (2017-2019) e divide-se em seis dimensões 

distintas, conforme será detalhado a seguir. 
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10.1 Dimensão Pedagógica 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Objetivos/Metas 

 Melhorar o desempenho escolar e desenvolver uma formação crítica e 

reflexiva dos/das estudantes; 

 Implementar ações pedagógicas eficazes para o bom funcionamento do 

Sistema de Ciclos no Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina; 

 Formar os/as alunos/as para a cidadania e a continuidade de estudos, de 

modo a serem capazes de se inserir com flexibilidade no mercado de trabalho; 

 Implementar metodologias em sala de aula que garantam uma participação 

mais efetiva do/da estudante na construção do conhecimento; 

 Implantar projetos educativos, esportivos e sociais; 

 Aprimorar o desempenho escolar dos/das estudantes; 

 Promover o desenvolvimento integral do/da aluno/a; 

 Desenvolver projetos interdisciplinares; 

 Reduzir os índices de evasão e de repetência por meio da adoção de práticas 

avaliativas formativas; 

 Criar um ambiente que estimule a criatividade pedagógica. 

Ações 

 Discutir e implantar projetos pedagógicos conforme interesse da Comunidade 

Escolar; 

 Trabalhar conteúdos pedagógicos significativos para os/as alunos/as; 

 Propiciar intervalos culturais com atividades lúdicas de recreação e jogos; 

 Automatizar a Biblioteca; 

 Realizar avaliações diagnósticas para detectar possíveis problemas de 

aprendizagem e/ou de pré-requisito; 

 Elaborar estratégias metodológicas para os/as estudantes com especificidades 

de aprendizagem; 

 Garantir o pleno funcionamento das Salas de Recursos e ampliar projetos que 

envolvam alunos/as com deficiência(s) para, dessa forma, promover a ampla 

socialização de tais estudantes; 
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 Proporcionar a formação continuada de gestores/as, coordenadores/as, 

supervisores/as, professores/as e servidores/as; 

 Incrementar as atividades do Laboratório de Informática; 

 Desenvolver projetos de gênero, sexualidade, raça e inclusão; 

 Desenvolver projetos de xadrez, educação ambiental, leitura e escrita; 

 Criar e/ou reestruturar espaços para a realização de aulas de educação física; 

 Buscar parcerias junto a faculdades, universidades, organizações não-

governamentais, Sindicato dos/das Professoeres/as e junto à iniciativa privada para 

o desenvolvimento de projetos; 

 Reativar, gerenciar e alimentar páginas na Internet com informações, 

calendários escolares, trabalhos para os/as alunos/as, curiosidades, fotos, vídeos, 

projetos da escola, o Manual do/da Aluno/a do Centrinho e até o Projeto Político-

Pedagógico (PPP); 

 Propiciar intervalos culturais com atividades lúdicas de recreação e jogos; 

 Realizar campeonatos de futebol, vôlei e queimada (dentre outras atividades 

desportivas); 

 Juntamente aos/às professores/as, continuar com a iniciativa do banco de 

questões/atividades para serem aplicadas em situações em que haja falta de 

docentes (abonos, atestados médicos etc.); 

 Implantar novas oficinas e atividades na Escola Integral; 

 Revitalizar a sala de música com professores/as voluntários/as; 

 Revitalizar o Laboratório de Ciências com professores/as voluntários/as, 

estudantes universitários/as e pessoas dos diversos segmentos da Comunidade 

Escolar; 

 Realizar encontros, reuniões e outras formas de abordagens a respeito da 

inclusão de alunos/as com deficiência(s) na escola, inclusive no que diz respeito a 

aspectos da legislação; 

 Realizar reuniões e outras atividades de conscientização de alunos/as, de 

professores/as, da equipe e das famílias a respeito dos direitos e das necessidades 

desse alunado; 

 Realizar um trabalho mais efetivo de acompanhamento e assistência aos/às 

alunos/as com maiores probabilidades de evadirem-se da escola, procurando 
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demonstrar a eles/elas e a seus/suas familiares a importância da educação escolar 

no atual momento histórico; 

 Procurar investigar e reunir dados e informações a respeito de quais são as 

principais causas que levam à evasão da escola, inclusive tentando identificar se 

esse fenômeno tem ligação com a qualidade das aulas ou com algo em que a 

escola deixa a desejar em termos dos anseios dos/das alunos/as; 

 Realizar estudos a respeito de temáticas relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem durante o ano letivo de 2019, com o envolvimento da Direção, da 

Supervisão, da Coordenação Pedagógica e dos/das demais profissionais da 

Educação; 

 Promover estudos e elaboração de fichas e instrumentos para o 

acompanhamento das reuniões dos Conselhos de Classe com base na perspectiva 

da avaliação formativa (de acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal); 

 Realizar discussão a respeito da organização do Conselho de Classe, com 

vistas ao fortalecimento do colegiado; 

 Intensificar o trabalho de conscientização e convencimento dos/das alunos/as 

a respeito da necessidade de eles/elas permanecerem na escola, por meio de 

reuniões e palestras em salas de aulas ou em grupos mais ampliados; 

 Realizar um trabalho com alunos/as que desempenham uma boa relação com 

os/as demais (referência positiva) como elementos mediadores com os/as 

educandos/as com maior propensão de evadirem-se da escola; 

 Criar grupos de discussões/reflexões e troca de experiências positivas com 

pais/mães/responsáveis e alunos/as, incentivando e demonstrando a necessidade 

de buscar saídas coletivas e cooperativas para os problemas da escola; 

 Buscar articulação e cooperação com órgãos e entidades externas que 

possam auxiliar tarefas diversas; 

 Aproveitar melhor os espaços de formação continuada, potencializando e 

valorizando essa conquista que, se bem utilizada, pode cumprir um papel 

importante na melhoria da educação pública; 

 Reforçar a importância dos grupos de estudo como conquista e como meio de 

formação profissional que pode ampliar os horizontes dos/das participantes; 

 Ampliar a realização de cursos em disciplinas específicas, reforçando a 
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capacitação profissional dos/das professores/as e a consequente melhoria na oferta 

da educação; 

 Promover cursos, palestras, seminários, rodas de conversa etc. na escola, 

com temas, palestrantes e datas previamente definidas, abertos a toda a 

Comunidade Escolar (principalmente pais/mães/responsáveis e alunos/as), 

mediante inscrições antecipadas, com a garantia de certificado ou declaração de 

participação; 

 Reduzir o índice de violência com a adoção de práticas e projetos para o 

protagonismo infanto-juvenil na escola. 

Indicadores/Avaliação das Ações 

A avaliação da dimensão pedagógica está ligada à constatação da melhoria do 

desempenho e resultado dos/das alunos/as em avaliações internas e externas 

(Prova Brasil, OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

etc.), ao aumento da qualidade da aprendizagem discente, à melhoria do 

comportamento desses/as estudantes e ao aumento do bem-estar da Comunidade 

Escolar. 

Recursos Necessários 

Recursos humanos e materiais didático-pedagógicos diversos. 

Responsáveis 

 Equipe Gestora; 

 Equipe Pedagógica; 

 Professores/as. 

Cronograma 

As ações estão previstas para ocorrerem durante todo o ano letivo. 

 

10.2 DIMENSÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

DIMENSÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos/Metas 

 Aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

 Reduzir a evasão escolar; 

 Diminuir o índice de retenção escolar. 

Ações 
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 Reduzir os índices de retenção e evasão escolar; 

 Discutir e efetivar os processos de avaliação estabelecidos no Regimento 

Escolar; 

 Realizar reuniões pedagógicas para a retomada dos processos avaliativos em 

seus diversos aspectos, objetivando melhorias na relação ensino-aprendizagem; 

 Possibilitar encontros entre professores/as, equipe pedagógica e membros da 

Direção, propiciando reflexões e troca de experiências a respeito do processo de 

avaliação escolar; e 

 Continuar realizando encontros e discussões a respeito da avaliação, 

procurando avançar na busca da definição de critérios e outros mecanismos de 

compreensão e democratização do processo avaliativo. 

Indicadores/Avaliação das Ações 

A avaliação da dimensão de resultados educacionais está ligada à constatação da 

melhoria dos índices (IDEB, por exemplo). 

Recursos Necessários 

Recursos humanos e materiais didático-pedagógicos diversos. 

Responsáveis 

 Equipe Gestora; 

 Equipe Pedagógica; 

 Professores/as. 

Cronograma 

As ações estão previstas para ocorrerem durante todo o ano letivo. 

 

10.3 DIMENSÃO PARTICIPATIVA 

 

DIMENSÃO PARTICIPATIVA 

Objetivos/Metas 

 Conseguir uma participação mais efetiva dos membros da Comunidade 

Escolar; 

 Aumentar a compreensão e conhecimento a respeito do Projeto Político-

Pedagógico por parte dos membros da escola; 

 Estimular a criação do Grêmio Estudantil; 
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 Proporcionar meios de integração entre família, escola e Conselho Tutelar; 

 Ampliar a forma de participação e democratização das decisões na escola. 

Ações 

 Estimular a formação de Grêmio Estudantil, para que seja um instrumento de 

representatividade e participação de alunos/as na construção de uma escola que 

seja baseada na cidadania plena; 

 De acordo com o calendário escolar e com o projeto de formação continuada, 

definir, organizar e realizar espaços para aprofundar as discussões a respeito de 

diversos temas ligados ao processo educacional; 

 Demonstrar a importância de se discutir e compreender a escola em sua 

totalidade, inserida na comunidade e na sociedade; 

 Realizar encontros, reuniões e outras formas de demonstrar o papel e a 

importância da existência de instâncias colegiadas no interior da escola, como 

forma de valorizar a participação e a democratização; 

 Criar condições para que diversas instâncias (Conselho Escolar, Associação 

de Pais e Mestres etc.) tenham um funcionamento mais efetivo nas tomadas de 

decisões a respeito dos rumos da escola; 

 Organizar e dar publicidade ao calendário de reuniões de diversas instâncias 

(Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres etc.); 

 Organizar visitas a algumas entidades para conhecer o trabalho realizado por 

elas e procurar intercambiar informações e efetuar ações em conjunto, quando for o 

caso; 

 Elucidar a comunidade escolar a respeito do trabalho das entidades externas, 

principalmente daquelas com mais afinidades com a escola; 

 Realizar reuniões com as entidades externas da área de abrangência da 

escola, procurando definir algumas ações conjuntas; 

 Convidar representantes das entidades externas para realizarem algumas 

palestras na escola e informarem a respeito das ações que realizam; 

 Providenciar material e proporcionar encontros com toda a comunidade 

escolar para maior compreensão da importância da participação coletiva na 

elaboração do planejamento participativo; 

 Proporcionar encontros, reuniões, palestras e orientações para as famílias, a 
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respeito do processo educacional dos/das filhos/as (alunos/as); 

 Organizar grupos de pais/mães/responsáveis para a troca de experiências a 

respeito dos problemas comuns enfrentados na educação e relacionamento com 

os/as filhos/as e com a escola; 

 Possibilitar momentos de participação dos pais/mães/responsáveis nas 

atividades promovidas pela escola, APM (Associação de Pais e Mestres), Conselho 

de Classe, atendimento individual a respeito da educação dos/das filhos/as, 

reuniões pedagógicas, entre outras; 

 Promover uma maior participação de pais/mães/responsáveis nas instâncias 

colegiadas da escola; 

 Realizar levantamento e monitoramento (por parte da equipe pedagógica, de 

professores/as e de membros da Direção) a respeito da participação de 

pais/mães/responsáveis, no sentido de acompanhar a frequência e o rendimento 

dos/das filhos/as na escola; 

 Garantir a participação de pais/mães/responsáveis nas tomadas de decisões 

nos assuntos relativos à vida escolar, principalmente nas instâncias colegiadas; 

 Realizar planejamento participativo entre os/as professores/as, equipe 

pedagógica e Direção, no estudo, elaboração, execução e avaliação dos planos 

docentes, projetos e plano de ação da escola; 

 Promover um maior comprometimento e envolvimento da comunidade escolar 

na execução das atividades no plano de ação da escola; 

 Realizar encontros e outras formas de atividade com o objetivo de refletir com 

a Comunidade Escolar a respeito dos principais problemas enfrentados pela escola 

no que tange à qualidade da educação social e escolar; 

 Valorizar a participação das instâncias coletivas na decisão, acompanhamento 

e avaliação dos projetos específicos desenvolvidos pela escola; 

 Levantar, entre os/as alunos/as, pais/mães/responsáveis e os/as 

professores/as, os assuntos de interesse antes de elaborar e implementar projetos; 

 Organizar arquivos e registros documentais dos projetos como forma de 

preservar a história e a memória da escola. 

Indicadores/Avaliação das Ações 

A avaliação da dimensão participativa está ligada ao aumento da frequência e da 

qualidade de participação dos membros da comunidade escolar em eventos do 
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Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Recursos Necessários 

Recursos humanos e materiais. 

Responsáveis 

Componentes da equipe gestora. 

Cronograma 

As ações estão previstas para ocorrerem durante todo o ano letivo. 

 

10.4 DIMENSÃO DE PESSOAS 

 

DIMENSÃO DE PESSOAS 

Objetivos/Metas 

 Tornar mais ágil e efetivo o processo de gestão de pessoas; 

 Melhorar o ambiente físico para proporcionar maior conforto e bem-estar 

aos/às servidores/as e à Comunidade Escolar de forma geral; 

 Tornar mais eficiente a comunicação entre os diversos setores da escola. 

Ações 

 Padronizar os serviços administrativos para tornar mais ágil e efetivo o 

processo de gestão de pessoas; 

 Realizar melhorias na estrutura física para proporcionar maior conforto e bem-

estar aos/às servidores/as e à Comunidade Escolar de forma geral; 

 Utilizar tecnologias diversas para tornar mais eficiente a comunicação entre os 

diversos setores da escola; 

 Buscar a participação e a integração entre escola, família e comunidade, por 

meio de reuniões, palestras e eventos; 

 Reativar, gerenciar e alimentar fan pages em redes sociais, blogs e páginas na 

Internet para tornar informações importantes mais acessíveis a toda a comunidade 

escolar. 

Indicadores/Avaliação das Ações 

A avaliação das ações de Dimensão de Pessoas ocorre por meio do feedback dado 

pelos/as servidores/as aos membros da equipe gestora. 

Recursos Necessários 
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Recursos humanos e materiais. 

Responsáveis 

Componentes da equipe gestora. 

Cronograma 

As ações estão previstas para ocorrerem durante todo o ano letivo. 

 

10.5 DIMENSÃO FINANCEIRA 

 

DIMENSÃO FINANCEIRA 

Objetivos/Metas 

 Gerir, com transparência, os recursos financeiros destinados à escola, a fim de 

proporcionar melhorias nos âmbitos estrutural e pedagógico; 

 Prestar contas de maneira precisa e objetiva; 

 Administrar as verbas recebidas com responsabilidade, transparência e de 

forma democrática, sejam elas: próprias (APM), do governo distrital (PDAF) ou 

federal (PDDE); 

 Promover ações de arrecadação de recursos (como bazares, bingos, rifas, 

festas, doações de parceiros/as etc.) em conjunto com a APM (para a realização de 

pequenas manutenções no ambiente escolar); 

 Divulgar, de forma sistemática e em local de fácil acesso a toda a comunidade 

escolar, os balancetes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e 

quaisquer outras informações relevantes. 

Ações 

 Encontrar alternativas de captar recursos para subsidiar algumas ações na 

escola; 

 Realizar pesquisas de preço para diminuir os gastos da escola, 

proporcionando economia de verbas (que podem ser investidas em atividades 

escolares diversas); 

 Divulgar balancetes de prestação de contas; 

 Buscar parcerias (não apenas parcerias financeiras, mas também aquelas que 

dizem respeito a recursos humanos); 

 Conscientizar a comunidade escolar em relação à necessidade de se 
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conservar o patrimônio (a fim de realizar economia relativa a reformas e 

manutenções); 

 Promover mutirões (envolvendo todos os segmentos da Comunidade Escolar) 

para a revitalização de diversos espaços escolares (a fim de realizar economia 

relativa a reformas e manutenções); 

 Estimular o envolvimento amplo e efetivo da comunidade escolar quanto à 

definição de necessidades e prioridades para a utilização dos recursos financeiros, 

por meio de assembleias e de instâncias representativas da comunidade escolar; 

 Tornar ainda mais participativos e visíveis os planos de aplicação dos 

recursos. 

Indicadores/Avaliação das Ações 

A avaliação das ações de dimensão financeira ocorre por meio da aprovação da 

prestação de contas pelos órgãos competentes. 

Recursos Necessários 

Recursos humanos, materiais e financeiros. 

Responsáveis 

A Equipe Gestora, o Conselho Escolar e a Associação de Pais e Mestres (APM). 

Cronograma 

As ações estão previstas para ocorrerem durante todo o ano letivo. 

 

10.6 DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

 

DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos/Metas 

 Coordenar, de forma eficaz, as questões relacionadas à parte administrativa a 

fim de que se possa atender a todos os setores da escola, respeitando sempre a 

legalidade, o bom atendimento e todas as questões de ordem prática que 

contribuem com o funcionamento da unidade de ensino; 

 Realizar a gestão de materiais, da estrutura física, do patrimônio, entre outros; 

 Construir uma escola democrática, participativa, segura e disciplinada; 

 Realizar melhorias na estrutura física da escola; 

 Tornar ainda mais participativos e visíveis os Planos de Aplicação dos 

recursos, sejam eles: próprios (APM), do governo distrital (PDAF) ou do federal 
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(PDDE); 

 Melhorar o espaço de socialização e descanso dos/das servidores/as; 

 Reaproveitar os/as servidores/as da Carreira de Assistência (conservação e 

limpeza) em atividades administrativas, conforme o perfil de cada um/a, uma vez 

que, na escola, já existem servidores/as terceirizados/as. 

Ações 

 Reestruturar e realizar a pintura de diversos espaços físicos da escola; 

 Solicitar à Coordenação Regional de Ensino de Planaltina a manutenção da 

rede elétrica, do telhado (a fim de acabar com as goteiras) e da rede de esgoto da 

escola; 

 Ampliar o quantitativo de cadeiras e tomadas de diversos espaços físicos da 

escola; 

 Criar uma rádio, comandada por alunos/as, com funcionamento no horário do 

intervalo; 

 Melhorar o espaço de socialização e descanso para o corpo docente (Sala 

dos/das professores/as); 

 Realizar a aquisição de televisores para as salas de aula que ainda não 

possuem tal equipamento; 

 Melhorar a acessibilidade do ambiente escolar; 

 Reduzir a depredação do patrimônio; 

 Acabar com o uso de drogas e a violência na escola; 

 Desenvolver projetos de conservação do patrimônio público; 

 Pavimentar o terreno próximo à quadra a fim de formar um espaço de dois (2) 

ou até três (3) quadras no sentido horizontal (uma quadra de vôlei e duas de futsal); 

 Pavimentar os corredores que ainda não possuem piso de granitina e realizar 

a construção de rampas e a colocação de tapete tátil com devidas marcações para 

pessoas de baixa visão ou cegas; 

 Construir, com materiais recicláveis, quiosques para momentos de 

descontração e lazer dos/das alunos/as; 

 Aumentar o acervo da biblioteca e automatizá-la (com implantação de leitor 

óptico e livro digital); 

 Aumentar o número de computadores da escola; 
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 Executar obras de paisagismo na escola como parte de um projeto envolvendo 

todos os segmentos (família, alunos/as, professores/as e servidores/as) e 

parceiros/as como a EMATER, a NOVACAP e o DER; 

 Adquirir mais materiais pedagógicos, esportivos, elétricos (adaptadores, 

extensões etc.) e eletrônicos; 

 Reestruturar o sistema de segurança da escola, modernizando o atual, para a 

prevenção de roubos, depredação e vandalismo contra o patrimônio público e com 

ações efetivas caso ocorram atos de violência (seja ela verbal ou física) contra 

educadores/as, servidores/as em geral e/ou alunos/as; 

 Adquirir mais bancos e mesas para proporcionar um espaço digno de almoço 

(para alunos/as da Escola Integral) e lanche (para estudantes dos turnos matutino e 

vespertino); 

 Ampliar o acesso à Internet com sinal de wireless. 

Indicadores/Avaliação das Ações 

A avaliação das ações de dimensão administrativa ocorre por meio da aprovação do 

Conselho Escolar e demais segmentos da escola. 

Recursos Necessários 

Recursos humanos, materiais e financeiros. 

Responsáveis 

Componentes da equipe gestora. 

Cronograma 

As ações estão previstas para ocorrerem durante todo o ano letivo. 

 

11 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Político-Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina ocupa papel central na construção de processos de participação e, 

portanto, na implementação da Gestão Democrática do Ensino Público na escola.  O 

PPP do Centrinho está em constante construção e reconstrução, sendo assim, seu 

acompanhamento e avaliação serão contínuos e coletivos, conforme o 

desenvolvimento das ações, visando sempre à melhoria da qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem. 
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Dentro do Projeto Político Pedagógico, a avaliação é o acompanhamento das 

metas traçadas para atender às necessidades da instituição escolar. O PPP 

necessita de acompanhamento sistemático e coletivo para que se possa verificar se 

o planejamento está adequado, quais os objetivos que foram atingidos, quais as 

metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de redirecionamento. 

 Assim, pretende-se realizar o processo de avaliação e acompanhamento 

sistemático do Projeto Político-Pedagógico em reuniões/encontros de Avaliação 

Institucional (com a presença de representantes de diversos segmentos da 

Comunidade Escolar) com periodicidade semestral. Na ocasião, haverá 

preenchimento de fichas de avaliação institucional e pedagógica e registro, em ata, 

de possíveis críticas e/ou sugestões de alteração do PPP. 

A avaliação do Projeto Político-Pedagógico será constante: nas coordenações 

pedagógicas, nas reuniões ordinárias do Conselho de Classe, do Conselho Escolar 

e na Avaliação Institucional/Dia Letivo Temático (que ocorre semestralmente). 

Nessas ocasiões, dados serão apresentados para acompanhamento da avaliação e 

haverá o preenchimento de instrumentos de registro (fichas, questionários, atas de 

encontros etc.) por parte de membros da Comunidade Escolar. 

 

12 PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 

 

A ação pedagógica por meio de projetos é uma metodologia que favorece a 

aquisição do conhecimento, ressignificando o processo de ensino e de 

aprendizagem. O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina possui diversos 

projetos, individuais ou interdisciplinares, que serão listados a seguir. 

 

12.1 PROJETO DIVERSIDADE NA ESCOLA 

 

PROJETO DIVERSIDADE NA ESCOLA 

Apresentação 

O projeto “Diversidade na Escola” possui duas premiações nacionais 

relativas às temáticas da Diversidade, tendo sido premiado em anos consecutivos 

(2014 – “Prêmio Nacional Construindo a Igualdade de Gênero” e 2015 – “Prêmio 

Nacional Educar para a Igualdade Racial e de Gênero”). Além disso, em 2016, o 
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Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina concorreu (sem ter sido 

contemplado) a sua primeira premiação internacional: o “Prêmio Governarte”, que 

envolveu iniciativas de toda a América Latina e Caribe. Isso tem relação com seu 

trabalho pedagógico efetivo e incluso em relação às questões étnico-raciais, de 

gênero, de sexualidade etc. Para concorrer a essa premiação, o CEF 01 apresentou 

um artigo que enfoca as ações da escola em relação às questões de gênero e, em 

especial, à prevenção e à atenção à violência contra as mulheres, temáticas 

trabalhadas dentro e fora das salas de aula do Centrinho.  

O projeto “Diversidade na Escola” possui como principal direção a cidadania 

plena, onde a diferença não promova a desigualdade, onde a assimetria de gênero 

não fragilize as mulheres e onde a homofobia e o racismo não continuem violando a 

cidadania das pessoas em todas as idades. Para que essas questões sejam 

alcançadas, é necessária a construção de uma educação sensível à vida, que 

permita a escuta e o respeito, sobretudo de grupos historicamente silenciados e 

fragilizados. Uma educação voltada à alteridade!  

Justificativa 

As lutas pela igualdade de gênero, as questões étnico-raciais e também pelo 

respeito à diversidade têm sido constantes em vários setores da sociedade. Entre 

eles, e talvez o mais importante, encontra-se a escola. As discriminações de 

gênero, étnico-raciais e por orientação sexual, incluindo a violência homofóbica, são 

dilemas que, para serem resolvidos, precisam ser desnaturalizados e esse processo 

passa, necessariamente, pela informação séria, baseada no respeito à pluralidade 

no cotidiano escolar.  

A execução de projetos pedagógicos que combatam o preconceito de gênero 

e raça, fundamentados na legislação vigente, possibilita discussões no ambiente 

escolar, que, por sua vez, contribuirão para a implementação das políticas públicas 

vinculadas à temática.  Idealizado pelo professor Alexandre Magno Maciel Costa e 

Brito, o projeto Diversidade na Escola passou a ser implantado no Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina no ano letivo de 2013. Atualmente, a escola detém 

dois títulos nacionais e uma indicação internacional (não contemplada) relativos ao 

trabalho com a Diversidade.  A experiência do projeto tem servido de modelo para 

as demais escolas do Distrito Federal (e de estados diversos, devido ao destaque 

que tal iniciativa pedagógica possui na mídia).  
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Objetivo Geral 

Promover a cidadania plena no ambiente escolar, onde as pessoas possam 

se reconhecer do ponto de vista da equidade, tendo suas diferenças respeitadas. É 

importante ressaltar que projetos pedagógicos voltados às questões de gênero e de 

raça contribuem de forma decisiva para que alunos/as se sintam contemplados/as e 

visibilizados/as.  

Objetivos Específicos 

A partir de ações educativas elaboradas coletivamente, os objetivos 

específicos do Projeto Diversidade na Escola são:  

 Promover ambiente de respeito na escola, onde a diferença não seja tratada 

sob a óptica da exclusão, do desrespeito e da violência;  

 Desenvolver, a partir dos conteúdos ministrados a respeito de Gênero, 

Sexualidade e Raça, atividades que primem pela equidade, respeito e 

valorização dos seres humanos;  

 Desenvolver atividades interdisciplinares a respeito da temática, em 

atendimento à Lei 10.639/2003 e 11.645/2008, que obrigam o ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em todas as escolas brasileiras, públicas e 

particulares, do Ensino Fundamental até o Ensino Médio;  

 Desenvolver atividades a respeito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), 

de forma a combater a violência velada e o machismo entre estudantes;  

 Promover estudos a respeito de bullying, como forma de orientar os/as 

estudantes diante dessa prática de violência e, ao mesmo tempo, contribuir 

para que possam diferenciar o bullying do sexismo, do racismo e da homofobia. 

Metodologia 

O projeto “Diversidade na Escola” pode ser trabalhado em qualquer 

modalidade de ensino, porém é relevante lembrar que é preciso um olhar mais 

apurado com relação ao público para o qual o projeto será aplicado. Essa aplicação 

ocorrerá por meio de utilização de material teórico, dinâmicas e vídeos voltados 

para as questões de gênero, sexualidade e raça. É muito importante ressaltar que 

não faz parte dos objetivos do projeto orientar alunos/as com relação às questões 

particulares de sexualidade e religiosidade, mas promover ambiente de respeito e 

harmonia em relação às diversas realidades da escola, a partir do conhecimento e 

da existência de tais questões na sociedade.  



114 

 

É importante frisar que a Secretaria de Educação do Distrito Federal, como 

comprova o Currículo em Movimento, possui como Eixo Transversal a Diversidade. 

Com esse respaldo, todos os temas abordados neste projeto devem ser trabalhados 

de forma articulada, obedecendo às necessidades e desafios que surgirão no 

cotidiano escolar.   

Atividades bastante exitosas e significativas têm sido desenvolvidas, com a 

participação de toda a Comunidade Escolar (alunos/as, professores/as, 

servidores/as, pais/mães/responsáveis etc.) por meio do Projeto “Diversidade na 

Escola”. Isso torna o ambiente escolar mais respeitoso, prazeroso e de melhor 

convivência para todos/as. O papel da escola é a formação, por isso, o trabalho 

sério e comprometido a respeito das temáticas da Diversidade é muito válido, visto 

que a falta de conhecimento/informação pode levar ao preconceito, à discriminação 

e até mesmo aos diferentes tipos de violência. Com relação aos encontros para 

planejamento/reflexão do projeto, sugerem-se encontros quinzenais, porém fica a 

critério da Unidade de Ensino, visto que a escola tem suas demandas particulares, 

as quais deverão estar voltadas à realização de estudo coletivo dos temas a serem 

abordados nas aulas, confecção de materiais, escolha de filmes, planejamento e 

avaliação.  

Responsáveis 

Professor Alexandre Magno Maciel Costa e Brito e Equipe Pedagógica do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Avaliação 

Os registros de todas as atividades, bem como seus resultados, deverão 

constar em relatório para que possam ser avaliadas coletivamente, contribuindo 

para a eficácia do projeto. Nesse sentido, um dos pontos de grande relevância do 

projeto está na avaliação cuidadosa de cada etapa de sua execução. Sugere-se, 

para tanto, que ela seja realizada cotidianamente nos momentos de 

planejamento/reflexão, na relação com alunos/as e suas demandas, respeitando 

sempre a particularidade que a diversidade exige.  

Vínculo com outros projetos 

A partir do “Diversidade na Escola”, outros projetos pedagógicos 

correlacionados tomaram forma no ambiente escolar. É o caso do “Cine 

Diversidade”, do “Projeto de Leitura, Escrita e Diversidade”, do “Projeto 
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Sexualidade”, da “Rádio Diversidade”, do projeto “Quem somos nós?”, dentre 

outros.  

Reestruturar para potencializar 

Assim como a escola se transforma todos os dias porque novos desafios 

são postos em seu cotidiano, os projetos pedagógicos estão sempre em 

construção. Portanto, é necessário que haja restruturações, novos arranjos e 

ampliação de perspectivas. Nesse sentido, no ano letivo de 2018, o Projeto 

Diversidade na Escola foi estruturado a partir de três (3) eixos: Gênero e 

Sexualidade, Questões Étnico-Raciais e Inclusão Escolar. Esses pontos-base já são 

desenvolvidos pelo projeto desde sua implantação. Porém, nesta nova organização, 

que passou a funcionar no ano de 2018, os objetivos propostos são potencializados, 

tornando-se, assim, mais eficazes. Essa reestruturação é fruto das diversas 

avaliações ocorridas durante todos os anos de funcionamento do Projeto 

Diversidade na Escola. 

  

12.2 PROJETO CINE DIVERSIDADE 

 

PROJETO CINE DIVERSIDADE 

Justificativa 

Devido ao enorme sucesso do trabalho desenvolvido e das duas premiações 

nacionais do projeto “Diversidade na Escola” (2014 – Prêmio Nacional Construindo 

a Igualdade de Gênero e 2015 – Prêmio Nacional Educar para a Igualdade Racial e 

de Gênero) e da indicação a uma premiação internacional (2016 – Prêmio 

Governarte, no qual a escola, infelizmente, não foi contemplada) em que as ações 

pedagógicas do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina concorreram com 

iniciativas de toda a América Latina e Caribe, os resultados obtidos nesta Instituição 

Escolar e atendendo às orientações curriculares da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, nas quais questões de gênero, sexualidade e raça 

deverão ser trabalhadas de forma transversal e integrada às outras disciplinas do 

Currículo, foi oportuno dar prosseguimento ao debate desses temas tão importantes 

e necessários ao alunado que, em pleno Século XXI, nem sempre lida bem com 

questões relativas à diversidade. 

Objetivo 
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Informar e debater a respeito do tema “Diversidade” (principalmente com 

enfoques de gênero, raça e inclusão), de forma interdisciplinar. Espera-se o 

envolvimento de professores/as de todas as áreas, buscando mudanças de atitude 

por meio do conhecimento, respeitando opiniões diferenciadas e formas diversas de 

relacionamento, discutindo temas como gênero, sexualidade, raça, bem como as 

diversas formas de violência que envolvem essas realidades. 

Desenvolvimento 

Periodicamente, uma turma (ou um grupo) irá assistir a um filme com 

temática envolvendo diversidade e os/as alunos/as farão trabalhos diversos a 

respeito dele: debates, trabalhos escritos, encenações teatrais, resumos, 

questionários etc. 

Responsáveis 

Componentes da equipe pedagógica. 

Avaliação 

A avaliação ocorrerá principalmente por meio de fichas de interpretação, 

debates e, também, por meio da observação da mudança de atitudes dos/das 

alunos/as em relação aos temas debatidos. Um dos pontos de grande relevância do 

projeto está na avaliação cuidadosa de cada etapa de sua execução. Sugere-se, 

para tanto, que seja feita frequentemente, nos momentos de planejamento/reflexão, 

na relação com alunos/as e suas demandas, respeitando sempre as 

particularidades que a diversidade exige. 

Material necessário 

 Projetor de imagem; 

 Caixa de som; 

 Tela de projeção; 

 Fichas para análise das obras; 

 Material pedagógico diverso (folhas, cartolinas etc.); 

 Filmes diversos que envolvam a temática da Diversidade (“Escritores da 

Liberdade”, “Preciosa”, “Não quero voltar sozinho” etc.). 
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12.3 PROJETO “QUEM SOMOS NÓS?” 

 

PROJETO “QUEM SOMOS NÓS?” 

Justificativa 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, em seus 47 anos de 

existência privilegiou, como compromisso essencial, inserido em seu Projeto 

Político-Pedagógico, promover a inclusão nos mais amplos aspectos, 

desenvolvendo ações e programas que visam a desenvolver valores éticos no 

indivíduo para ressignificar as relações sociais de todos/as dentro e fora da escola. 

O projeto “Quem somos nós?” foi idealizado após pesquisa prévia - 

juntamente a alunos/as, professores/as e equipe gestora – acerca dos temas que o 

grupo escolar apontava como necessários para serem trabalhados com as turmas, 

especialmente as dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Assim, o projeto de trabalho apoia-se, de maneira destacada, na cultura de 

rua, periférica e urbana, em seus variados aspectos, tais como: Poesia, Música, 

Hip-Hop e Rap. 

A escolha pelos temas citados acima pode ser explicada por sua riqueza e 

complexidade envolvidas em tais processos de letramento em suas singularidades 

e proximidade/alcance na vida diária dos/das alunos/as. 

De modo geral, o projeto contemplará as letras de Rap, Hip-Hop e Literatura 

Marginal. Tal iniciativa pedagógica problematizará as vivências idealizadas e 

proporcionadas por eles/elas, utilizando todas as “linguagens” abarcadas pela 

cultura popular. 

Objetivo Geral 

Promover e ressignificar a autoestima de grupos estigmatizados na 

sociedade e no ambiente escolar. 

Objetivos Específicos 

 Estimular os/as alunos/as e despertá-los/las ao prazer da leitura, reescrita e 

escrita de poemas, biografias e rimas; 

 Identificar as formas de discurso presentes na poesia, no Rap e no Hip-Hop; 

 Reconhecer e identificar a importância das narrativas presentes em tais 

letramentos e ocupar seu lugar de sujeito histórico. 

Responsável 
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Professora Maria Alzira Barbosa. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. Com os/as professores/as e com a Equipe Pedagógica, será 

feito periodicamente um balanço do desempenho e do comportamento dos/das 

estudantes contemplados/as. 

O projeto será avaliado por meio de conversas e debates com professores/as 

e estudantes, situações nas quais será possível analisar se as intervenções foram 

válidas e se houve avanço na aprendizagem, no desempenho e no comportamento, 

bem como aumento da autoestima e diminuição da evasão escolar.  

 

12.4 PROJETO DE LEITURA, ESCRITA E DIVERSIDADE (PD2) 

 

PROJETO DE LEITURA, ESCRITA E DIVERSIDADE 

Apresentação 

O Projeto de Leitura, Escrita e Diversidade do CEF 01 de Planaltina será 

realizado nos turnos matutino e vespertino, envolvendo todos/as os/as alunos/as da 

escola, com o objetivo de melhorar o desempenho dos/das estudantes nas áreas 

de leitura e escrita. Tal projeto também abordará questões relacionadas à 

Diversidade e será desenvolvido nas aulas de PD II (Parte Diversificada II). Ele 

poderá envolver professores/as de diversas disciplinas, não apenas os/as que 

ministram Língua Portuguesa. No ano letivo de 2019, será realizado um projeto nas 

aulas de PD II (Parte Diversificada II), com atividades que abordem LEITURA, 

ESCRITA e as temáticas da DIVERSIDADE, conforme descrito a seguir.  

O Projeto de Leitura, Escrita e Diversidade será realizado nos turnos 

matutino e vespertino, envolvendo todos/as os/as alunos/as da escola, como o 

objetivo de melhorar o desempenho dos/das estudantes nas áreas de leitura e de 

escrita, a partir dos seguintes direcionamentos: 

1º Bimestre: Mulher e Inclusão. 

2º Bimestre: Gênero, Inclusão e Bullying. 

3º Bimestre: Diversidade, Cidadania, Representatividade e Inclusão. 

4º Bimestre: Mês da Consciência Negra e Inclusão. 

Observação: É muito importante ressaltar que não faz parte dos objetivos do 
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projeto orientar alunos/as com relação às questões particulares de sexualidade e 

religiosidade, mas, a partir do conhecimento e da existência de tais questões na 

sociedade, promover ambiente de respeito e harmonia em relação às diversas 

realidades existentes na escola. 

Justificativa 

De acordo com o desempenho da escola no último IDEB (4,4) e com base 

nos diagnósticos realizados pelos/pelas professores/as, principalmente por 

aqueles/as de Língua Portuguesa, muitos/as alunos/as demonstraram dificuldades 

na leitura, interpretação e produção textual. Diagnóstico esse que possibilitou uma 

reflexão a respeito da necessidade de permanência do Projeto de Leitura e Escrita 

do CEF 01 de Planaltina.  

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Projeto de Leitura, Escrita e Diversidade do CEF 01 de 

Planaltina é desenvolver, nas aulas de PD II (Parte Diversificada II) atividades que 

trabalhem temas relacionados à Diversidade e proporcionem o despertar do gosto 

pela leitura e pela escrita de forma agradável para cada faixa etária, 

contextualizando a aprendizagem e tendo como público-alvo todos/as os/as 

alunos/as da escola. Pretende-se reduzir os índices de reprovação e buscar a 

elevação de média em avaliações externas, como IDEB e Prova Brasil. 

Temática da Diversidade 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina possui dois prêmios 

nacionais relativos à Diversidade, tendo sido premiado em anos consecutivos (2014 

– “Prêmio Nacional Construindo a Igualdade de Gênero” e 2015 – “Prêmio Nacional 

Educar para a Igualdade Racial e de Gênero”). Em 2016, a escola concorreu (sem, 

no entanto, ter sido contemplada), com países de toda a América Latina e Caribe, a 

sua terceira premiação relativa a essa temática (a primeira de âmbito internacional: 

“Prêmio Educarte – Eduardo Campos”). No ano letivo de 2018, o trabalho com as 

questões da Diversidade ajudou o Centro de Ensino Fundamental a conquistar a 

segunda colocação (nível distrital) no Prêmio “Escola de Atitude” (Prêmio 

Controladoria na Escola, da Controladoria Geral do Distrito Federal). 

Sugestões de temas que poderão ser abordados nas aulas de PD II durante o 

ano letivo de 2019: 
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1º BIMESTRE – MULHER E INCLUSÃO 

 

 Respeito; 

 Valorização do ambiente escolar (patrimônio, acessibilidade e autoestima); 

 Combate à discriminação; 

 Discriminação racial e o mundo feminino; 

 Inclusão; 

 Preconceito; 

 Sexismo; 

 Machismo; 

 Direitos da mulher e outros assuntos com recorte de gênero: Dia Internacional 

da Mulher, o lugar histórico, social, cultural, político, econômico e educativo 

feminino; 

 Inclusão de Pessoas com Deficiências; 

 Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/2006), atendendo a Recomendação Nº 

2/2013 – CEDF. 

 

2º BIMESTRE – GÊNERO, INCLUSÃO E BULLYING 

 

 Respeito e inclusão; 

 Valorização do ambiente escolar (patrimônio, acessibilidade e autoestima); 

 Combate à discriminação; 

 Conteúdos a respeito de diversidade, de sexualidade e de relações étnico-

raciais; 

 Estudo de glossário com expressões relativas à Diversidade; 

 Diversidade Cultural; 

 Gênero e Diversidade Sexual: direito assegurado do uso do nome social por 

estudantes travestis e transexuais em documentos (inclusive nos documentos 

das instituições de ensino); 

 Imposição de padrões estéticos à comunidade LGBT e às mulheres; 

 Gordofobia (discriminação contra pessoas acima do peso tido como “padrão”); 

 Estudos a respeito de bullying, como forma de orientar os/as alunos/as diante 



121 

 

dessas práticas de violência e, ao mesmo tempo, contribuir para que ele/ela 

possa diferenciar o bullying do sexismo, da misoginia, do racismo e da 

homofobia; 

 A questão indígena no Brasil: invisibilidade, retirada de direitos e 

protagonismos. 

 

3º BIMESTRE – DIVERSIDADE, CIDADANIA, REPRESENTATIVIDADE E 

INCLUSÃO 

 

 Inclusão e diversidade: O Centrinho visto de dentro; 

 Valorização do ambiente escolar (patrimônio, acessibilidade e autoestima); 

 O Projeto Diversidade na Escola: ações pedagógicas afirmativas na luta por 

equidade e respeito; 

 Diversidade cultural e religiosa na construção de uma escola democrática e 

solidária; 

 Direitos da mulher e outros assuntos com recorte de gênero no Currículo 

Escolar; 

 Ações afirmativas para o acesso de negros/as e indígenas ao Ensino 

Superior; 

 A Língua que nós falamos: De onde ela vem?; 

 Negros/as, indígenas e ciganos/as: Expressões culturais, influências e 

invisibilidades; 

 Xenofobia. 

 

4º BIMESTRE: MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA E INCLUSÃO 

 

 Valorização do ambiente escolar (patrimônio, acessibilidade e autoestima); 

 Respeito e combate à discriminação; 

 As relações étnico-raciais e o Currículo Escolar; 

 Aspectos culturais afro-brasileiros: religiosidade, danças, músicas, culinária, 

estética, linguística etc.; 

 O racismo nosso de cada dia: como combatê-lo por meio de nosso fazer 
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pedagógico?; 

 Leituras a respeito de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 

 Comunidades Quilombolas; 

 Ações afirmativas para o acesso de negros/as e indígenas ao Ensino 

Superior; 

 Contos africanos, leituras africanas etc.; 

 História de Zumbi dos Palmares e Dandara; 

 Os males da escravidão, a diáspora e o genocídio da juventude negra;  

 Protagonismo da comunidade negra no Brasil: nadando contra a correnteza e 

lutando para se libertar das correntes do racismo; 

 A representação dos/das negros/as na mídia: novelas, filmes, comerciais etc.; 

 A representação dos/das negros/as na construção do padrão estético no 

Brasil; 

 As expressões linguísticas consideradas apropriadas e não apropriadas para 

se referir à raça negra; 

 Afirmação ou negação da negritude? Os/As negros/as e as novas mídias 

sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp etc.). 

 

Metodologia 

 Debates; 

 Atividades discursivas; 

 Confecção de cartazes; 

 Apresentações teatrais; 

 Realização de estudo de vocabulário/glossário; 

 Realização de atividades com o tema “Diversidade” para participação no Desfile 

do Aniversário de Planaltina (no mês de agosto); 

 Aplicação de avaliações diagnósticas de Língua Portuguesa para os/as 

alunos/as; 

 Realização de acompanhamento dos/das alunos/as que apresentem baixo 

rendimento em Língua Portuguesa; 

 Realização de atividades permanentes envolvendo leitura, escrita e 

Diversidade; 
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 Participação em concursos de redação e poesia; 

 Participação em rodas de leitura; 

 Escrita e reescrita de textos; 

 Realização de dinâmicas de grupo, envolvendo leitura e interpretação de 

textos, poesias, letras de músicas etc.; 

 Análise de obras literárias seguindo roteiro (ficha literária) com abordagem de 

aspectos narrativos (espaço, foco narrativo, personagens etc.); 

 Realização de atividades lúdicas que envolvam conhecimentos de Língua 

Portuguesa (enigmas, brincadeira da forca, palavras cruzadas, caça-palavras, 

jogos de formar palavras, paródias de letras de músicas envolvendo conteúdos 

gramaticais etc.); 

 Realização de trabalho a respeito da Nova Ortografia; 

 Leitura de diversos gêneros textuais, analisando as diferenças inerentes a suas 

estruturas; 

 Produção de textos nas tipologias e gêneros diversos, utilizando variadas 

ferramentas tecnológicas disponíveis na escola; 

 Incentivo ao empréstimo de livros (realizado pela biblioteca da escola) e 

campanha para mostrar aos/às alunos/as a necessidade de preservação e 

devolução dos livros didáticos e literários à sala de leitura; 

 Confecção de murais ilustrados envolvendo temas da Diversidade, 

conhecimentos gramaticais, de leitura, escrita, interpretação de texto e outros 

temas relacionados à disciplina Língua Portuguesa (Dicas de Português, regras 

gramaticais, curiosidades linguísticas, palavras cruzadas em tamanho grande 

etc.); 

 Confecção de murais ao lado das salas de Língua Portuguesa para exposição 

de trabalhos produzidos pelos/as alunos/as; 

 Contação de estórias; 

 Realização de rodas de leitura; 

 Realização de rodas de conversa a respeito das temáticas da Diversidade; 

 Dramatizações de estórias trabalhadas com os/as alunos/as; 

 Criação de livretos com textos diversos produzidos por alunos/as; 

 Planejamento e realização de gincanas envolvendo conhecimentos de Língua 
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Portuguesa, como, por exemplo, uma Gincana Ortográfica com ditados e 

atividades ortográficas (como o Soletrando, exibido pela Rede Globo);  

 Organização e execução de um Sarau Literário; 

 Planejamento e realização de trabalhos parciais simulados nos moldes das 

avaliações externas (como a Prova Brasil); 

 Etc. 

Avaliação 

A avaliação dos resultados do Projeto de Leitura, Escrita e Diversidade do 

CEF 01 de Planaltina ocorrerá durante todo o processo de sua realização 

(principalmente por meio da análise do rendimento bimestral dos/das estudantes) e 

levará em conta, a partir do debate das temáticas da Diversidade, o aumento do 

respeito e a diminuição das ocorrências de manifestações de preconceito na 

escola. A avaliação do projeto também está diretamente ligada ao 

desempenho/elevação de média dos/das alunos/as em avaliações externas como 

IDEB e Prova Brasil, bem como à redução dos índices de reprovação. 

A avaliação dos resultados envolverá também a observação realizada 

pelos/pelas professores/as, bem como as atividades de produção oral e escrita, 

confecção de murais ilustrados, atividades de interpretação e diversas outras 

desenvolvidas pelos/pelas alunos/as e levando-se em consideração os avanços 

obtidos e demonstrados pelos/pelas estudantes no decorrer das atividades 

propostas. Somado a isso, além da avaliação diagnóstica aplicada inicialmente (1º 

semestre do ano letivo de 2019), pretende-se realizar a aplicação de nova atividade 

avaliativa (avaliação diagnóstica) no final do 2º semestre para testar o avanço 

dos/das alunos/as e medir aspectos positivos e negativos do projeto.  

Responsáveis 

 Componentes da equipe pedagógica; 

 Professores/as de PD II (Parte Diversificada II). 

 

12.5 PROJETO SEXUALIDADE 

 

PROJETO SEXUALIDADE 

Justificativa 

Trabalhar, principalmente nas aulas de Ciências de alunos/as dos 8ºs anos (1º 



125 

 

ano do 2º Bloco do 3º Ciclo), o tema “Sexualidade”, visto que, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a orientação sexual deve ser trabalhada 

como tema transversal nas escolas, envolvendo todas as disciplinas, por meio de 

questionamentos, visando a ampliar o leque de conhecimento dos/das alunos/as. É 

fundamental que o debate esteja sempre presente para que os/as jovens criem 

condições de formar suas atitudes e opiniões. 

Objetivo Geral 

Trabalhar o tema “Sexualidade” não apenas sob uma perspectiva médico-

biologicista, sem levar em consideração o fato de a sexualidade ser uma construção 

histórico-cultural, mas, abordar, também, temas como gênero, identidade e 

diversidade sexual, ainda pouco discutidos nas escolas. 

Objetivos Específicos 

 Fornecer informações a respeito de sexualidade e organizar um espaço de 

reflexões e questionamentos a respeito de tabus, postura, crenças e valores a 

respeito de relacionamentos e comportamentos sexuais; 

 Ajudar o/a adolescente a ter uma visão positiva da sexualidade, desenvolvendo 

uma comunicação clara nas relações interpessoais, compreendendo o seu 

comportamento e os dos/das outros/as e tomando decisões responsáveis a 

respeito de sua vida sexual, agora e no futuro; 

 Contribuir para que os/as alunos/as possam saber que sexo é natural, mas é 

algo que exige maturidade e responsabilidade; 

 Criar um ambiente onde as relações e as informações favoreçam o 

desenvolvimento integral do/da adolescente; 

 Organizar, na escola, atividades relacionadas ao tema “Sexualidade”, tais como 

palestras, debates e exposições; 

 Fazer um mural para reflexões e questionamentos a respeito de Sexualidade, 

além de transmissão de informações a respeito de Métodos Anticontraceptivos 

e Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

 Abordar temas como gênero, identidade e diversidade sexual, ainda pouco 

discutidos nas escolas. 

Desenvolvimento 

 Aulas expositivas; 

 Debates; 



126 

 

 Palestras:  

- Sensualidade (autoestima, qualidades e defeitos, reconhecimento pessoal e 

autoconfiança); 

- Gravidez precoce; 

- Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs); 

- Sexo: Verdades x Mitos (tabus); 

- Métodos anticontraceptivos; 

- Conversa com pais/mães/responsáveis – Envolvimento com as famílias. 

 Exposições; 

 Produções textuais diversas; 

 Caixinhas de perguntas a respeito do tema “Sexualidade”. 

Tempo estimado 

As atividades ocorrerão em momentos propícios, durante todo o ano letivo. 

Responsáveis 

Componentes da equipe pedagógica e professores/as de diversas disciplinas 

(principalmente Ciências). 

Avaliação 

Com os/as professores/as responsáveis, será realizado periodicamente um 

balanço do desempenho dos/das alunos/as no que diz respeito às temáticas 

abordadas no projeto. Sempre que possível, a equipe pedagógica pedirá sugestões 

e críticas à comunidade escolar para aprimorar o trabalho. 

Material necessário 

 Caixinha para as perguntas; 

 Materiais pedagógicos diversos (folhas, cartolinas, projetor de imagem etc.). 

 

12.6 PROJETO TV CENTRINHO 

 

PROJETO TV CENTRINHO 

Apresentação 

A TV Centrinho insere a escola no mundo da comunicação digital. Quebra o 

preconceito do uso da tecnologia no ambiente escolar. No desenvolvimento do 

projeto TV Centrinho, é imprescindível a utilização do celular em sala de aula, mas 

esse uso tem motivação pedagógica, pois serve para a comunicação entre 
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professor e estudantes, para a captação de imagem e som, construção, troca e 

revisão de textos coletivos e individuais, atividades essas necessárias ao 

desenvolvimento do conteúdo didático proposto pelo currículo escolar. É válido 

ressaltar que o projeto TV Centrinho é um importante mecanismo de inclusão 

pedagógica e social, que interfere positivamente no desempenho escolar, elevando 

a autoestima dos/das estudantes com e sem deficiência. O projeto TV Centrinho, 

por ser interdisciplinar, promove a integração dos/das alunos/as no ambiente 

escolar.  

Para o bom desenvolvimento dessa ação pedagógica, no ano letivo de 2019, o 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina indicou o nome do professor 

Marcus Martins Macedo para que possa desenvolver o projeto (solicitação ainda 

não atendida pela SEDF até o fechamento deste PPP – maio/2019), em virtude de 

ele ser o idealizador da iniciativa “TV Centrinho” e possuir amplo conhecimento 

técnico e em relação às temáticas trabalhadas, além de ter formação acadêmica na 

área: é bacharel em Desenho Industrial – Programação Visual, licenciado em Artes 

Visuais e pós-graduado (especialista) em Educação a Distância. Além disso, atua 

como professor efetivo de Arte da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal desde o ano de 2014.  

Cabe ressaltar que o professor Marcus Martins Macedo já vem desenvolvendo 

as atividades do projeto TV Centrinho desde a implantação dessa ação pedagógica 

nesta instituição de ensino, tendo como parceira a Comunidade Escolar 

(professores/as, servidores/as, alunos/as etc.) do Centro de Ensino Fundamental 01 

de Planaltina. Também é importante registrar que o projeto TV Centrinho tem seu 

reconhecimento atestado pelos dois prêmios recebidos no ano de 2018:  Prêmio 

Professores do Brasil (categoria 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), do Ministério 

da Educação (MEC), e o referido projeto, por meio de suas produções audiovisuais 

no ambiente escolar, teve influência direta na conquista do Prêmio Escola de 

Atitude/Controladoria na Escola (da Controladoria Geral do Distrito Federal) - 2018.  

Devido à importância desse projeto, o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina solicitou formalmente à Secretaria de Educação do Distrito Federal, por 

meio de documento específico, a liberação do professor responsável pela referida 

ação pedagógica (Marcus Martins Macedo), durante o ano letivo de 2019, a fim de 

exercer a função de professor exclusivo do projeto em questão, no qual o docente 
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realizará as ações pedagógicas com todas as turmas da escola nos turnos matutino 

e vespertino, ou seja, no contraturno das aulas regulares. Além disso, haverá, 

também, a realização de apoio pedagógico relacionado à produção audiovisual em 

variados projetos e atividades aos/às professores/as que estiverem no ambiente 

escolar em horário de coordenação pedagógica.  

Justificativa 

As TDIC avançam rapidamente e tornam-se responsáveis pelo surgimento de 

uma sociedade conectada em redes. Esse avanço tecnológico, disseminado pelo 

uso de equipamentos de comunicação móveis, os aparelhos celulares, possibilita a 

construção de uma nova matriz social, na qual o/a cidadão/ã não é mais somente 

o/a receptor/a das mensagens de comunicação de massa, mas também um/a 

potencial produtor/a de conteúdos, além de ser o/a próprio/a emissor/a das 

mensagens. O projeto TV Centrinho é um conjunto de atividades pedagógicas 

voltadas para a produção de mensagens audiovisuais idealizadas e realizadas 

pelos/as estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, com 

conteúdo diversificado e de interesse da Comunidade Escolar. A produção de 

audiovisuais atualmente é facilitada pela convergência das mídias texto, imagem e 

som em uma só linguagem digital.  

Os smartphones, tão desejados pelos/as jovens e imprescindíveis para a 

maioria das pessoas no mundo conectado em rede, tanto socialmente quanto nos 

ambientes de trabalho, quando são interligados em redes, são poderosos 

instrumentos móveis de comunicação de massa. As pessoas possuem hoje, em 

mãos, um terminal eletrônico de dados, por onde podem acessar infinitas 

informações e disponibilizar mais algumas outras, nessa infinita malha digital, a 

Internet. É preciso converter tais instrumentos pessoais em instrumentais 

pedagógicos, para não se perder o “trem da história da educação”. 

Problematização  

As mensagens audiovisuais tornaram-se um meio comum de comunicação. 

Os aparelhos smartphones já possuem tecnologia para transmitirem live 

(transmissão ao vivo de imagem e som) diretamente ao público nas redes sociais 

da Internet. É necessário apoderar-se da capacidade desses aparelhos e incluí-los 

como ferramentas pedagógicas, em favor da aprendizagem dos conteúdos 

programáticos ministrados nas salas de aulas de nossas escolas públicas. 
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Tema gerador  

O projeto TV Centrinho envolve o uso das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação - TDIC no processo de inovação educacional. As TDIC são 

utilizadas, no ambiente escolar, na produção de audiovisuais relacionadas às 

atividades pedagógicas desenvolvidas no CEF 01 de Planaltina e isso é alinhado às 

temáticas desenvolvidas nas campanhas educacionais previstas para o ano letivo 

de 2019, como a conscientização da importância do meio ambiente, a valorização 

étnica dos povos constituintes da nação brasileira, a política inclusiva, a valorização 

do ambiente escolar, além de dar agilidade às tarefas cotidianas realizadas em sala 

de aula, e fora dela, e auxiliar na comunicação entre os/as alunos/as (com e sem 

deficiências). 

Objetivo Geral 

Contribuir para a construção de uma escola voltada para a formação de 

cidadãos/ãs participativos/as, influentes e conscientes de seus direitos e deveres 

em relação à sociedade na qual estão inseridos/as, respeitando a diversidade 

cultural e política de cada integrante da Comunidade Escolar. 

Objetivos Específicos 

 Usar as tecnologias digitais como ferramentas pedagógicas e os equipamentos 

de comunicação como instrumentos de aprendizagem na sala de aula, no 

estúdio da TV Centrinho e onde mais couber;  

 Proporcionar aos/às alunos/as do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina a experiência assistida nas diversas fases da produção de 

mensagens audiovisuais;  

 Contribuir na criação de canais efetivos de comunicação entre alunos/as e 

professores/as; alunos/as e membros da Direção Escolar; e, além disso, 

promover a escola como espaço integrado à comunidade local e conectada à 

sociedade pela rede eletrônica de dados – a Internet. 

Conteúdos 

O desenvolvimento do projeto TV Centrinho alcança as questões das 

linguagens artísticas visuais, teatrais e musicais; de produção, análise e 

compreensão de texto; de leitura e oratória; de expressão artística; de coordenação 

motora, além de proporcionar a realização do trabalho em equipe no ambiente 

escolar. 
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O projeto TV Centrinho, por ser essencialmente interdisciplinar, promove a 

conscientização e a valorização do meio ambiente e pratica a inclusão social. A 

maioria das temáticas abordadas pelos audiovisuais produzidos pelos/as alunos/as 

é coordenada com os conteúdos das disciplinas estudadas em sala de aula, com as 

datas comemorativas e os dias letivos temáticos previstos no calendário da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Metas 

Produzir mensagens audiovisuais de interesse dos/das alunos/as e da 

Comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina como um 

todo, para comunicar o canal multimídia da TV Centrinho no Youtube, inserido na 

página do Facebook e disponibilizar no grupo da rede social Whatsapp, além de 

permitir publicações, em momentos oportunos, no pátio da escola, durante o 

intervalo ou em eventos específicos. 

Metodologia 

Cada audiovisual a ser produzido tem sua dinâmica própria, conforme o 

objetivo, tipo, temática tratada, tempo para produção, faixa etária dos/das alunos/as 

participantes etc. O ensejo é que todos os trabalhos sejam idealizados e realizados 

coletivamente. Pode haver um trabalho autoral em sua concepção, mas a 

realização será sempre coletiva, devido à característica da produção audiovisual, 

que requer sempre equipe com vários/as integrantes. O grupo de alunos/as formado 

para a produção do audiovisual proposto, junto com o professor, prepara o 

cronograma das atividades e configura um grupo de trabalho no aplicativo 

Whatsapp (grupo monitorado pelo professor e pela coordenação pedagógica da 

escola), para viabilizar a troca de arquivos e agilizar a comunicação, ajudando na 

realização das tarefas cotidianas, na gestação da ideia, nos ensaios, na produção e 

na memorização de textos, na gravação, na edição e na publicação do trabalho final 

no canal da TV Centrinho, no Youtube.  

No projeto TV Centrinho, serão utilizadas as salas de aula, o Laboratório de 

Informática, o estúdio de gravação e edição de imagem e som e demais 

dependências da escola, ou além delas, dependendo da atividade pedagógica 

proposta. Cada uma dessas atividades será integrada por uma equipe de 7 a 15 

alunos/as, escolhidos/as por afinidade ou por habilidades laborais, de forma que 

cada sala de aula possa ter 2 projetos simultaneamente, salvo excepcionalidade. 
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Os temas escolhidos para a realização dos audiovisuais serão exaustivamente 

discutidos por todos/as, para sanarem questões conceituais e para averiguação da 

viabilidade da produção.  

Os textos, produzidos coletivamente, serão digitados no laboratório de 

informática da escola ou transcodificados automaticamente por aplicativos (nos 

casos em que o/a aluno/a possua alguma deficiência restritiva). As criações textuais 

serão adaptadas como roteiros de filme, letra de música, poesia, estória, 

depoimentos, podcast, conforme melhor se adequar. A dinâmica do trabalho é que, 

enquanto alguns/algumas integrantes do grupo trabalham a adaptação do texto, 

os/as outros/as criam o cenário, o figurino e providenciam suporte técnico para a 

gravação no estúdio. Haverá, entre todos/as os/as participantes do grupo, a 

distribuição de funções e atividades como: direção, roteiro, operação de 

teleprompter, iluminação, captação de som, maquiagem, continuidade, direção de 

elenco, locução etc. A cena será gravada, editada e convertida em mídias 

apropriadas para a publicação na página da TV Centrinho na Internet e projetadas 

nos eventos escolares apropriados. 

Público-alvo 

Alunos/as de todas as turmas da escola (6º, 7º, 8º e 9º anos - Ensino 

Fundamental e estudantes das turmas do Ensino Especial do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina), servindo de apoio pedagógico na construção de 

mídias e atividades relacionadas aos conteúdos curriculares. 

Resultados Previstos 

Promover o trabalho coletivo, a colaboração, o respeito e a autoestima, onde 

cada indivíduo diverso possa se mostrar capaz e imprescindível à equipe. A 

atividade prática de criar uma mensagem audiovisual alcança variadas 

potencialidades humanas: a expressão escrita, o desenho, a invenção, a análise e a 

síntese, a lógica, o conceito de som e de imagem, o uso da cor, da forma, a 

composição harmônica, a estética etc. 

Cronograma  

Todo projeto audiovisual tem um sistema básico de produção, que ocorre na 

sequência a seguir:  

 criação da ideia, utilizando a técnica de brainstorm (tempestade de ideias), em 

que cada aluno/a escreve sua ideia;  
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 produção de texto, é a organização das ideias em um só corpo textual, em 

uma só estória;  

 análise, adaptação e pesquisa da estória para roteiro de filme, música, 

podcast (programa de rádio) documentário, perguntas para entrevista etc.;  

 organização das equipes de trabalho para reconhecer aptidões, habilidades e 

treinar cada integrante do grupo para realizar sua tarefa, entre várias, dentro do 

sistema de produção;  

 produção de cenário e adereços ou agendamento de entrevistas etc.;  

 ensaio;  

 gravação;  

 edição de imagem e som;  

 publicação.  

 

A seguir, encontram-se algumas datas e temas que terão audiovisuais 

produzidos e publicados (e realizados conforme a sequência de produção citada 

anteriormente). É importante ressaltar que a escolha dos temas dos trabalhos que 

serão realizados passa pela escolha conjunta entre docente, alunos/as e 

coordenação pedagógica da escola.  

 23/03/2019 - Apresentação de audiovisual a respeito do uso sustentável da 

água;  

 11/05/2019 - Apresentação de audiovisual com reflexões a respeito de temas 

sociais diversos;  

 19/05/2019 - Apresentação de audiovisual relativo à valorização da cultura 

indígena;  

 29/06/2019 - Apresentação de audiovisual com temática de festa junina;  

 17/08/2019 - Apresentação de audiovisual relativo à valorização do patrimônio 

público;  

 21/09/2019 - Apresentação de audiovisual com temática relativa à inclusão da 

pessoa com deficiência;  

 20/11/2019 - Apresentação de audiovisual a respeito da valorização da cultura 

negra.  
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A TV Centrinho funcionará como uma produtora de audiovisual. Haverá, 

durante todo o ano, diversos projetos específicos em desenvolvimento. Os trabalhos 

poderão ser rápidos e imediatos, como a gravação de um aviso para os/as 

estudantes da escola, uma homenagem, um alerta ou então um projeto mais 

complexo, como a realização de um filme. Poderá ser também a produção de um 

videoclipe musical, que implicaria na busca de instrumentos para a produção de 

trilha sonora, ensaios, criação de coreografia, ou a produção de um jogral para 

atender a uma atividade de memorização de um conteúdo programático, que requer 

ensaios com cronograma específico e detalhado. As ações pedagógicas que 

englobem conteúdos de disciplinas específicas serão desenvolvidas conforme 

cronograma norteado pela tarefa dada em sala de aula. 

Acompanhamento e Avaliação 

Há diversas etapas na produção de audiovisuais. Cada fase vencida enseja o 

início da seguinte: a criação de uma estória coletiva em sala de aula, por meio de 

brainstorm (tempestade de ideias), precisa tomar contornos verossímeis para o 

início da produção de seu texto definitivo. Nesse processo de construção, avaliação, 

reconstrução, baseados sempre em feedback, determina-se sempre que o texto 

resultante receba críticas e ajustes até que se modele ao estilo desejado. Assim 

como para o ensaio dos diálogos desenvolvidos para se contar a estória, 

novamente há alterações de palavras, pontuação, para que o ritmo e a cadência da 

fala resultem em uma boa oratória. Nas gravações, há novos ajustes, 

incrementando, gestos e expressões e, novamente, avaliações, mudanças etc. 

Portanto, em todas as fases da produção, há avaliação e mudanças, para se atingir 

o resultado final desejado. Mas o resultado final será mesmo avaliado pelo público, 

quando o audiovisual é disponibilizado no canal da TV Centrinho na Internet.  

O projeto TV Centrinho também precisa ser avaliado sistematicamente pela 

Comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. Essa 

avaliação ocorrerá por meio do registro de todas as atividades do projeto, bem 

como seus resultados, em relatórios, para que elas possam ser avaliadas 

coletivamente, contribuindo para a eficácia de tal ação pedagógica. Nesse sentido, 

um dos pontos de grande relevância está na avaliação cuidadosa de cada etapa de 

sua execução. Sugere-se, para tanto, que a avaliação seja realizada cotidianamente 

nos momentos de planejamento/reflexão junto aos/às professores/as e aos demais 
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membros da equipe pedagógica e na relação com alunos/as e suas demandas. É 

importante ressaltar que todas as etapas do projeto serão registradas em Ata 

Escolar, bem como serão produzidos relatórios e registros audiovisuais das 

atividades pedagógicas realizadas. 

Responsável 

Professor Marcus Martins Macedo: 

 Bacharel em Desenho Industrial – Programação Visual – Universidade de 

Brasília – UnB – Distrito Federal – 2003. 

 Licenciado em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES – Minas Gerais – 2013. 

 Pós-graduado (especialista) em Educação a Distância pelo Instituto Federal do 

Norte de Minas Gerais – IFNMG – Minas Gerais – 2015. 

 

12.7 PROJETO RÁDIO DIVERSIDADE 

 

PROJETO RÁDIO DIVERSIDADE 

Justificativa 

Sob a orientação dos/das professores/as Marcus Martins (Arte – Vespertino), 

Thaís Rocha (Coordenadora Pedagógica) e Filipe Oliveira (Ciências – Matutino), o 

Projeto Rádio Diversidade pretende fazer uma grande rede de intercâmbio de 

conhecimento no ambiente escolar. O projeto tem como objetivo promover a 

cooperação entre todos/as os/as membros da escola, por meio do resgate da 

identidade cultural das comunidades as quais fazem parte e de suas relações com a 

cidade, ressaltando as questões de respeito à Diversidade, promovendo a cidadania 

responsável e possibilitando a convivência harmoniosa com o planeta. 

A programação da Rádio Diversidade contemplará, principalmente, temáticas 

relacionadas às questões da Diversidade: racial, religiosa, de gênero etc.). Por meio 

da rádio, os/as alunos/as também poderão expor seus poemas, textos em prosa e 

informações em geral. 

É importante ressaltar que o Centrinho está sempre buscando parcerias para 

a realização de suas ações, o que permite a integração de pessoas e instituições 

com o projeto da Rádio Diversidade. Ressalta-se, também, a participação efetiva 

dos/das estudantes do CEF 01 de Planaltina nesta iniciativa pedagógica.  
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Objetivo Geral 

Divulgar a produção dos/das alunos/as e aumentar a integração com a 

comunidade. 

Objetivos Específicos 

 Para os/as gestores/as: estabelecer um canal de comunicação com a 

Comunidade Escolar e favorecer o trabalho em equipe; 

 Para os/as professores/as: promover a interdisciplinaridade e abordar temáticas 

relativas à Diversidade no ambiente escolar; 

 Para os/as alunos/as: aprender a se expressar por meio da oralidade e da 

escrita e conhecer a linguagem radiofônica; 

 Para os/as pais/mães/responsáveis: participar das atividades escolares como 

ouvintes e também como produtores/as, enviando sugestões de pauta. 

Desenvolvimento 

1ª etapa  

Definição das diretrizes 

Uma reunião será organizada com a equipe gestora e com os/as 

professores/as para discutir a iniciativa, obter o apoio de todos/as e decidir pontos 

importantes, como: para qual público o projeto se destina? Os programas serão 

transmitidos apenas internamente, por meio do sistema de som da escola ou 

também na página da escola na Internet? Nesse caso, é possível atingir a 

comunidade escolar e a externa. 

 

2ª etapa  

Escolha dos/das responsáveis pelo projeto 

Serão convidados/as os/as docentes mais interessados/as ou aqueles/as 

com maior conhecimento a respeito do veículo para serem os/as responsáveis pelo 

projeto. Eles/elas precisam ter disponibilidade no contraturno para orientarem a 

produção - por isso, é melhor que sejam docentes com jornada integral -, organizar 

as reuniões de pauta, dividir as tarefas entre os grupos, colocar o programa no ar e 

avaliar o trabalho dos/das alunos/as. Os/as responsáveis pelo projeto definirão a 

duração, o horário e a frequência dos programas. No Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina, poderá haver cursos de capacitação em 

educomunicação e/ou oficinas com profissionais da área. 
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3ª etapa  

Levantamento da infraestrutura 

 É possível utilizar equipamentos de que a escola já dispõe - como caixas de 

som, computador e microfone. Os outros deverão ser comprados ou pedidos em 

doação. Próximo ao pátio inferior, haverá uma sala exclusiva para o estúdio, com 

isolamento acústico.  

 

4ª etapa  

 Equipe e conteúdos 

 O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina convidará todos/as os/as 

estudantes para participação no projeto, porém a adesão deve ser opcional. A 

Direção do Centrinho pedirá autorização (por escrito) de pais/mães/responsáveis 

para que os/as filhos/as possam comparecer à escola no contraturno - e aproveitará 

para convidá-los/las a participar da iniciativa, enviando propostas de pauta. A opção 

de conteúdo da rádio tratará principalmente de temas relacionados à Diversidade 

(musical, cultural, religiosa, racial, de gênero etc.) e temas relacionados a 

conteúdos disciplinares, envolvendo os/as professores/as responsáveis, os/as 

coordenadores/as pedagógicos/as e os/as demais envolvidos/as com o projeto. 

Eles/elas orientarão a respeito dos assuntos a serem pesquisados e a melhor forma 

de fazer isso. 

 

5ª etapa 

Divulgação  

É importante manter a regularidade das transmissões para fazer uma 

divulgação eficaz da iniciativa. Para isso, as reuniões e os eventos da escola serão 

utilizados, páginas da Internet e os murais internos e também aqueles de 

instituições parceiras. 

Tempo estimado 

Houve, em anos letivos anteriores, a tentativa de implantação deste projeto. 

No entanto, na ocasião, infelizmente não foi possível conseguir os recursos 

financeiros necessários para que isso acontecesse.  

Em 2019, a verba para a o início das ações do projeto já está disponível e a 
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Rádio Escolar passará a funcionar durante todo o ano letivo (a partir da data de sua 

implantação, que tem previsão para o segundo semestre de 2019). 

Responsáveis 

Professor Marcus Martins, Professor Filipe Oliveira e Coordenadora Thaís 

Rocha, componentes da equipe pedagógica e alunos/as. 

Avaliação 

Com os/as professores/as responsáveis, será realizado periodicamente um 

balanço do desempenho dos/das alunos/as. Será observado se eles/elas 

desenvolveram habilidades em pesquisa, produção de texto para radioleitura e 

trabalho em equipe. Também serão formas de avaliação do projeto as sugestões e 

as críticas da Comunidade Escolar. Isso será importante para o aprimoramento das 

ações desenvolvidas. 

Material necessário 

 Um computador; 

 Um ou dois microfones;  

 Caixas de som;  

 Amplificador (opcional); 

 Mesa de som estéreo; 

 Softwares de edição de áudio e programação (existem alguns gratuitos, como o 

Audacity e o ZaraRadio); 

 Painéis de espuma para isolamento acústico do estúdio; 

 Material pedagógico diverso (folhas, cartolinas etc.). 

 

12.8 PROJETO CENTRINHO EM DÉCADAS 

 

PROJETO CENTRINHO EM DÉCADAS 

Apresentação 

O Projeto “Centrinho em Décadas” tem o intuito de realizar, por meio do 

enfoque histórico, com os/as estudantes do 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo 

(equivalente ao 9º ano) da Professora Glória Marques, apresentações de dança, 

encenações teatrais e apresentações de músicas e de vídeos que mostrem o que 

aconteceu nas décadas de 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010 (economia, política, 
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cultura, ciência etc.). 

Objetivo 

Realizar apresentações, no final do ano letivo de 2019, no espaço do pátio 

superior da Unidade Escolar, a respeito de fatos ocorridos e características das 

décadas de 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010 (economia, política, cultura, ciência 

etc.). 

Metodologia 

1º momento: apresentação de vídeos/slides a respeito das décadas 

correspondentes de cada turma: 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. 

2º momento: apresentações de dança, interpretação teatral, música (banda) etc., 

correspondentes às décadas de cada turma. 

Público-Alvo 

Estudantes das turmas do 2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 9º 

ano) da Professora Glória Marques. 

Responsável 

Professora Glória Marques. 

Avaliação 

Ocorrerá durante a realização do projeto por meio de atividades avaliativas 

específicas que contemplem o grau de satisfação dos/das alunos/as e sugestões 

deles/delas, de seus/suas professores/as e familiares. A avaliação do projeto 

também poderá ocorrer por meio da análise do envolvimento dos/das estudantes na 

realização das atividades. 

 

12.9 PROJETO CIÊNCIA EM AÇÃO  

 

PROJETO CIÊNCIA EM AÇÃO 

Justificativa 

O Projeto Ciência em Ação surgiu da necessidade de aprofundamento, de 

maneira prática, dos conteúdos abordados nas aulas de Ciências. 

Objetivo Geral 

Permitir que os/as alunos/as apliquem, no cotidiano, conhecimentos a 

respeito de Ciências. 

Recursos Pedagógicos/Metodologia 
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 Aulas expositivas e utilização de recursos do laboratório da Unidade Escolar. 

Áreas do Conhecimento Envolvidas 

Ciências, Física e Química. 

Responsáveis 

Professores/as de Ciências e Equipe Pedagógica. 

Avaliação 

Ocorrerá durante a realização do projeto por meio de atividades avaliativas 

específicas que contemplem o grau de aprendizado e de satisfação dos/das 

alunos/as e sugestões deles/delas, de seus/suas professores/as e familiares. O 

envolvimento dos/das estudantes na realização das atividades e avaliações escritas 

também será considerado. 

 

12.10 PROJETO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI 

 

PROJETO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI 

Justificativa 

O projeto surgiu da necessidade de aprofundamento das discussões 

relacionadas ao combate ao mosquito Aedes aegypti. 

Objetivo Geral 

Oferecer aos/às alunos/as discussões a respeito de água parada, lixo e 

doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (Dengue, Chikungunya  e Zika). 

Recursos Pedagógicos/Metodologia 

 Aulas expositivas, palestras, debates e produções textuais. 

Responsáveis 

Os/as responsáveis pelo projeto são os/as professores/as de Ciências e de 

Parte Diversificada II (PD II), além da equipe pedagógica. 

Avaliação 

Ocorrerá durante a realização do projeto por meio de atividades avaliativas 

específicas que contemplem o grau de aprendizado e de satisfação dos/das 

alunos/as e sugestões deles/delas, de seus/suas professores/as e familiares. A 

análise do projeto também acontecerá a partir do envolvimento dos/das estudantes 

na realização das atividades e por meio de avaliações escritas. 
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12.11 PROJETO DE MONITORIA NA ESCOLA INTEGRAL  

 

PROJETO DE MONITORIA NA ESCOLA INTEGRAL 

Justificativa 

O Projeto surgiu da necessidade de integrar alunos/as que estão cursando 

nível superior (principalmente na Universidade de Brasília – Campus Planaltina) e 

estudantes da Escola Integral do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Objetivo Geral 

Trabalhar aulas práticas com experimentos a respeito de temas diversos 

(como Água, Solo, Minerais e Rochas). 

Recursos Pedagógicos/Metodologia 

 Aulas práticas, sala de vídeo, saídas de campo, realização de experimentos e 

pesquisa. 

Responsável 

Equipe Pedagógica, Educadores/as Sociais Voluntários/as da Escola Integral 

do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e Monitores/as de 

faculdades/universidades diversas (principalmente da Universidade de Brasília - 

UnB). 

Avaliação 

Ocorrerá durante a realização do projeto por meio de atividades avaliativas 

específicas que contemplem o grau de aprendizado e de satisfação dos/das 

alunos/as e sugestões deles/delas, de seus/suas professores/as e familiares. A 

avaliação também poderá ser feita por meio do envolvimento dos/das alunos/as na 

realização das atividades e avaliações escritas. 

 

12.12 PROJETO BIBLIOTECA VIVA 

 

PROJETO BIBLIOTECA VIVA 

Justificativa 

Atualmente, o espaço físico da Biblioteca é insuficiente para comportar o 

acervo e o atendimento ao público (alunos/as, professores/as e funcionários/as da 

escola). Para melhor organização do acervo, faz-se necessário adquirir um maior 
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número de estantes (que sejam adequadas ao espaço físico atual) e a manutenção 

do espaço físico (telhado, janelas, piso etc.) para a conservação preventiva do 

acervo, evitando, assim, a umidade, o mofo, a falta de ventilação, tornando possível 

a limpeza das estantes e dos livros com, pelo menos, uma frequência quinzenal, 

além de outros cuidados. 

Para que o ambiente da biblioteca possa oferecer maior comodidade aos/às 

usuários/as e aproveitamento durante os trabalhos de pesquisa, é imprescindível a 

instalação de ventiladores e um filtro elétrico de água potável. 

Devido ao momento pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina, no qual se prioriza a atualização contínua do Projeto Político-Pedagógico 

em equipe, que envolve vários projetos, inclusive de leitura e pesquisa, a Biblioteca 

deve adequar-se à condição de espaço físico pedagógico, para que se possa dar 

suporte ao desenvolvimento dos demais projetos e atendimento individual à 

Comunidade Escolar. Cabe ressaltar que os diversos segmentos da Comunidade 

do Centro de Ensino Fundamental (estudantes, professores/as, servidores/as, 

pais/mães/responsáveis etc.), por meio da realização de mutirões, têm contribuído 

para as melhorias nas instalações da Biblioteca “A Magia da Leitura”. 

Metas 

  Informatizar o acervo da biblioteca e suas atividades; 

  Organizar o acervo por área; 

  Oportunizar a pesquisa digital; 

  Organizar o espaço físico; 

  Propiciar aos/às alunos/as a oportunidade de participarem de concursos e/ou 

eventos culturais oferecidos pela biblioteca; 

 Propiciar aos/às alunos/as um espaço lúdico de leitura e de realização de 

partidas de xadrez, dama etc. (principalmente no horário do intervalo). 

Objetivo Geral 

  Valorizar os/as autores/as e suas obras literárias, despertando na 

comunidade escolar o gosto pela leitura e o hábito de ler, desenvolvendo o senso 

crítico e a criatividade. 

Objetivos Específicos 

  Valorizar a prática da leitura; 

  Orientar o/a aluno/a a pesquisar, analisando a informação obtida e formando 
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conceitos próprios; 

  Desenvolver o senso crítico e a criatividade de cada um/a. 

Metodologia 

  Sarau literário; 

  Atividades em datas comemorativas; 

  Concursos literários. 

Responsáveis 

 Componentes da Biblioteca do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Colaboradores/as 

 A Comunidade Escolar. 

 

12.13 PROJETO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

PROJETO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

O Laboratório de Informática do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina atende a uma clientela formada por alunos/as dos turnos matutino e 

vespertino. Tal ambiente surgiu com o objetivo de criar um ambiente de ensino-

aprendizagem, abrangendo todos os segmentos do Centrinho. 

Justificativa 

Baseando-se na importância da informática como um dos instrumentos 

pedagógicos, sentiu-se a necessidade de favorecer a melhoria da qualidade de 

ensino para os/as alunos/as do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Muitos/as estudantes de escolas públicas sofrem por várias dificuldades 

sociais, devido à falta de oportunidades. Esses/Essas alunos/as quase sempre vêm 

de famílias carentes, na maioria das vezes não possuem condições de competirem, 

de forma equânime, com alunos/as de escolas particulares, visto que os recursos 

pedagógicos nas escolas públicas estão, em sua maioria, ultrapassados.  

Os/as alunos/as do Centrinho dependem de ações para viabilizarem sua 

integração aos meios que lhes permitam minimizar tais deficiências sociais. Sendo 

assim, o Laboratório de Informática oferece à Comunidade Escolar novos atrativos, 

acreditando sinceramente que o computador é uma ferramenta valiosa no ensino-

aprendizagem. 

Outro fator importante é compartilhar as diversas ferramentas didáticas que o 
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computador oferece, sabendo que tais equipamentos são de uso comum na vida e 

que, certamente, darão a esses/essas alunos/as uma preparação para o futuro 

profissional. 

A informática educativa é utilizada no Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina com o objetivo de ser instrumento de apoio às matérias e aos conteúdos 

lecionados.  

Cabe ressaltar que, no ano letivo de 2018, o Laboratório de Informática do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina passou por revitalização e reparos 

durante um mutirão realizado por componentes de todos os segmentos da 

Comunidade Escolar (estudantes, professores/as, servidores/as, 

pais/mães/responsáveis, equipe gestora e parceiros/as diversos/as) durante as 

ações do Prêmio Escola de Atitude (Prêmio Controladoria na Escola, da 

Controladoria Geral do Distrito Federal). O Centrinho foi contemplado com o segundo 

lugar dessa premiação. 

Objetivo Geral  

Usar a informática como veículo para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem, utilizando boa parte dos instrumentos pedagógicos que ela oferece 

com o objetivo de ajudar os/as alunos/as na assimilação e na fixação dos conteúdos 

propostos pelo/pela professor/a em sala de aula. 

Objetivos Específicos 

 Promover a interação entre aluno/a-professor/a-computador visando à melhor 

compreensão e assimilação dos conteúdos de cada disciplina; 

 Executar um trabalho conjunto com os/as professores/as de sala de aula, 

visando a uma aprendizagem motivada e eficaz; 

 Utilizar recursos da Internet, conectando professores/as e alunos/as a sítios 

Educativos, Culturais, Institutos de Pesquisa, Fundações de Apoio à Educação, 

Escolas, Universidades e outros; 

 Propiciar aos/às usuários/as o interesse pela pesquisa e busca de informações 

atualizadas; 

 Possibilitar ao/à aluno/a - respeitadas as limitações de cada um/a - colocar 

conteúdo na Internet e interagir com outros/as internautas, enriquecendo os relatos 

com links, fotos, ilustrações e sons; e 

 Promover entre os/as alunos/as o intercâmbio com estudantes de outras 
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escolas por meio do correio eletrônico. 

Metodologia 

 Trabalhos sociais como feira do conhecimento, aberta a toda a Comunidade 

Escolar; 

 Apresentação de textos abordando a necessidade de integrar a escola a 

projetos de informática como uma nova linguagem mundial na Educação moderna; 

 Verificação, junto ao corpo docente, a respeito do interesse em participar na 

elaboração de projetos e na viabilização deles no Laboratório de Informática; 

 Sensibilização por meio da apresentação de softwares ilustrativos e interativos 

de rápida assimilação; 

 Integração dos/das alunos/as representantes de turma para apresentação do 

laboratório e conclamar para que apresentem sugestões de funcionamento; 

 Informação a respeito do laboratório para alunos/as e professores/as por meio 

da elaboração de um informativo bimestral; 

 Realização de oficinas rápidas utilizando softwares multimídia (como Geopédia, 

e Almanaque Abril) que possibilitam um contato agradável e produtivo; 

 Incentivar professores/as a utilizarem softwares de autoria, como o Visual 

Class, para elaboração de aulas com conteúdos específicos para cada disciplina 

(promovidos pelo/pela professor/a responsável ou por equipe de professores/as) a 

respeito de um mesmo projeto; 

 Proporcionar pesquisas na Internet, utilizando os sítios de busca; 

 Criação de oficinas de textos e poesias dirigidas pelos/pelas professores/as da 

disciplina Língua Portuguesa; 

 Ministrar aulas utilizando CD-ROM; 

 Demonstrar a alunos/as e educadores/as que ainda não conhecem como 

utilizar o Power Point e o Word. 

Avaliação 

O projeto será avaliado nas reuniões pedagógicas coletivas que acontecem 

com todos/as os/as professores/as, coordenadores/as e membros da Direção. Essa 

avaliação será feita por meio de um questionário a respeito de como está sendo feito 

o atendimento aos/às alunos/as e professores/as regentes no laboratório de 

informática, a respeito da metodologia aplicada e possíveis sugestões. 
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As avaliações também serão feitas por meio de um questionário aplicado 

aos/às alunos/as após cada trabalho realizado. Quanto ao segmento de 

pais/mães/responsáveis, essa avaliação será feita nas reuniões bimestrais por meio 

de entrevistas. 

Sistema de divulgação do projeto 

Para que o projeto seja conhecido pela Comunidade Escolar, será elaborado 

um informativo a respeito da importância da informática educativa, como o 

laboratório está sendo utilizado e o cronograma de atividades realizadas no mês. 

Esse informativo será distribuído bimestralmente nas reuniões de 

pais/mães/responsáveis. 

Será montado um mural na parede interna do laboratório, onde será exposto o 

cronograma mensal de atividades, fotos de alunos/as tiradas no laboratório durante a 

realização de atividades e outros. 

Durante a realização das feiras de conhecimento, o laboratório irá fazer uma 

demonstração dos trabalhos realizados pelos/pelas professores/as e alunos/as, 

visando a confirmar a importância da informática educativa na vida escolar. 

Cronograma 

O cronograma será estabelecido mensalmente entre a equipe pedagógica do 

CEF 01 de Planaltina, os/as professores/as regentes e o/a monitor/a do Laboratório 

de Informática. 

Atendimento do laboratório 

Os/as professores/as que desejarem realizar atividades no referido espaço 

pedagógico deverão procurar o/a monitor/a do Laboratório de Informática para 

planejarem aulas e, posteriormente, agendá-las. 

Durante o intervalo e horário em que, por ventura, os/as alunos/as estejam 

sem aula, o atendimento será feito pelo monitor/a do laboratório e os/as alunos/as 

terão liberdade para navegar na Internet, jogar e realizar outras atividades que 

desejarem. Também serão atendidos/as os/as alunos/as no horário inverso sempre 

que houver interesse e computadores disponíveis. 

Responsáveis 

Equipe pedagógica do CEF 01 em parceria com monitor/a do Laboratório de 

Informática. 
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12.14 PROJETO DE LIBRAS “TRABALHANDO A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO 

NA ESCOLA” 

 

PROJETO DE LIBRAS “TRABALHANDO A DIVERSIDAE E A INCLUSÃO NA 

ESCOLA” 

Justificativa 

O presente projeto surgiu da necessidade de qualificar as relações dos/das 

alunos/as surdos/as com os/as alunos/as ouvintes e a Comunidade Escolar do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e, dessa forma, proporcionar 

aos/às alunos/as ouvintes e a Comunidade Escolar a aprendizagem de uma 

segunda língua.  

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) apresenta-se como uma facilitadora na 

interação professor/a-aluno/a e aluno/a-aluno/a, sendo, assim, de extrema 

importância para a inclusão e para a socialização no ambiente escolar. 

Atualmente, mais do que nunca, encontramo-nos em uma sociedade que luta 

pela inclusão e pela equidade de direitos. A socialização da Libras oportuniza a 

abertura de portas na comunicação do/da surdo/a para com os/as ouvintes e vice-

versa, tanto no âmbito escolar como no âmbito social. 

Assim, esta proposta visa a propor situações de experiências usando a 

Libras, mediante o desenvolvimento de atividades voltadas para os/as alunos/as de 

6ºs e 7ºs anos do Ensino Fundamental e para a Comunidade Escolar do Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina de maneira ampla. 

Objetivo Geral 

Sensibilizar os/as alunos/as e a Comunidade Escolar, de uma forma geral, 

quanto a existência das diferenças, a necessidade do respeito e da inclusão e 

incentivá-los/las a utilizarem a língua LIBRAS no cotidiano escolar. 

Objetivos Específicos 

 Qualificar as interações do/da aluno/da ouvinte e a Comunidade Escolar com 

os/as alunos/as surdos/as; possibilitando a eles/elas a aquisição de uma segunda 

língua - LIBRAS; e  

 Ensinar vocabulário básico geral de Libras para diversos componentes da 

Comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Metodologia 
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Visando à oportunidade de favorecer a aquisição de novos conhecimentos 

que estimulem os desenvolvimentos cognitivos, linguísticos e socioafetivos 

necessários para o pleno desenvolvimento dos/das alunos/as por meio do uso da 

LIBRAS, que é uma língua de modalidade visual-espacial, serão utilizados recursos 

visuais e material didático adequado. O ensino da Libras no contexto inclusivo 

possibilita aos/às alunos/as ouvintes e à Comunidade Escolar do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina o aprendizado de uma segunda língua e garante que 

o/a aluno/a surdo/a possa utilizar sua língua materna no espaço escolar. 

Os estudos do ensino de Libras para os/as ouvintes serão realizados em 

grupos nos turnos matutino e vespertino. O projeto será ofertado aos/às estudantes 

ouvintes do 6º e do 7º ano desta Unidade de Ensino no turno contrário às aulas 

regulares e para a Comunidade Escolar de maneira geral (professores/as, 

servidores/as, pais/mães/responsáveis, parentes de alunos/as surdos/as etc.). 

 As atividades serão diversificadas com o intuito de disseminar a língua, 

utilizando os recursos acessíveis, tornando o uso da Libras uma prática comum no 

cotidiano da escola e favorecendo, assim, a comunicação e a interação dos/das 

alunos/as surdos/as com as demais pessoas. 

Recursos 

 Data show; 

 Slides; 

 Computador; 

  Jogos didáticos diversos; 

  Atividades xerocopiadas; 

 Vídeos; e 

 Filmes. 

Cronograma 

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo e os estudos 

acontecerão uma vez por semana com atividades escritas e visuais, também com 

atividades práticas em LIBRAS.  

Serão atendidas quatro turmas no turno matutino e quatro turmas no 

vespertino. Cada aula ministrada terá a duração de cinquenta minutos. 

Responsável 

Professora Maria Lúcia Gomes Pinto. 
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Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. A atuação avaliativa ocorrerá por meio da observação, em 

processo continuo, para compreensão do aprendizado e intervenções específicas a 

fim de verificar se as metodologias aplicadas corresponderam ao objetivo esperado. 

 
12.15 PROJETO CENTRINHO CONTRA AS DROGAS 

 

PROJETO CENTRINHO CONTRA AS DROGAS 

Justificativa 

O projeto surgiu da necessidade de se falar abertamente a respeito das 

drogas e de se trocar e adquirir informações em relação ao assunto. A ação 

preventiva tem também como justificativa o diagnóstico da situação de risco da 

comunidade, que mostra um percentual elevado de pessoas envolvidas com o uso 

do álcool, tabaco, bem como diversas drogas ilícitas, como maconha e outras mais. 

Objetivo Geral 

Além da abordagem, em sala de aula, da questão do combate ao uso das 

drogas lícitas e ilícitas, serão realizados debates e palestras para alunos/as, 

pais/mães/responsáveis, educadores/as e demais membros da Comunidade 

Escolar do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina.   

A metodologia será adaptada ao público de cada evento, abordando 

temáticas relacionadas às drogas, com elucidações para a prevenção e para o 

combate ao uso de substâncias diversas (lícitas e ilícitas). 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar professores/as para a abordagem, em sala de aula, a respeito da 

questão do combate ao uso das drogas lícitas e ilícitas. 

 Facilitar a conversação entre as famílias e crianças e jovens. 

 Desenvolver a espontaneidade e a autoestima dos/das alunos/as para facilitar a 

comunicação com pais/mães/responsáveis, não só de modo geral, mas em 

especial a respeito da questão das drogas (lícitas e ilícitas). 

 Mobilizar a opinião pública escolar, mediante campanhas de alerta. 

 Tratar a difusão dos conhecimentos a respeito de drogas. 

 Estruturar a rede local de prevenção e combate às drogas. 
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 Introduzir a temática de educação para valores, como fator de prevenção para o 

uso de drogas entre crianças, adolescentes e jovens e evitar o envolvimento 

com a criminalidade. 

 Informar crianças, adolescentes, jovens, pais/mães/responsáveis e 

educadores/as quanto aos perigos do uso das drogas. 

 Alertar para o fato de que a bebida alcoólica também é uma droga e informar a 

respeito dos efeitos físicos e comportamentais, bem como de suas 

consequências. 

 Divulgar informações que orientem a prevenção e promovam o tratamento de 

dependentes de drogas. 

 Informar a respeito dos efeitos das principais drogas consumidas por 

adolescentes e jovens. 

 Divulgar quais os fatores de risco relacionados ao consumo de drogas e o 

envolvimento com a criminalidade. 

 Divulgar a legislação específica em relação às drogas (lícitas e ilícitas). 

 Informar aos/às pais/mães/responsáveis e educadores/as quais são as práticas 

educativas positivas que representam fator de proteção ao uso de drogas e ao 

envolvimento com a criminalidade. 

Responsáveis 

Equipe Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina em 

parceria com organizações e entidades diversas. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. Com os/as professores/as e com a Equipe Pedagógica, será 

feito, periodicamente, um balanço do desempenho e do comportamento dos/das 

estudantes contemplados/as. 

O projeto será avaliado por meio de conversas e debates com professores/as 

e estudantes, situações nas quais será possível analisar se as intervenções foram 

válidas e se houve avanço na aprendizagem, no desempenho, no comportamento, 

bem como aumento da autoestima e diminuição da evasão escolar.  
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12.16 PROJETO DE GEOMETRIA E RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

PROJETO DE GEOMETRIA E  

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Apresentação 

        Haverá a realização, no ano letivo de 2019, de um projeto nas aulas de Ensino 

Religioso (E.R.): Geometria e Raciocínio Lógico-Matemático, conforme descrito a 

seguir. 

 A necessidade de implantação de tal projeto foi evidenciada pelos/as 

professores/as e por representantes da Comunidade Escolar do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina na reunião do "Dia Letivo Temático", ocorrida nesta 

Instituição de Ensino em 19/11/2014. Não havendo alunos/as optantes pelo Ensino 

Religioso, a Comunidade Escolar definiu a realização de um projeto de Geometria, 

trabalhando transversalmente com Educação Artística, Álgebra e Ciências nas 

aulas de Religião. 

O Projeto de Geometria e Raciocínio Lógico-Matemático será realizado no 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (Centrinho) nos turnos matutino e 

vespertino, envolvendo todos/as os/as alunos/as do regular, com o objetivo de 

melhorar o desempenho dos/das estudantes nas áreas de geometria e raciocínio 

lógico-matemático, bem como estimular o gosto pela Matemática, trabalhando 

conceitos básicos que deveriam ter sido assimilados anteriormente e que são pré-

requisitos para a aprendizagem de novos conteúdos. 

Justificativa 

De acordo com diagnósticos realizados em anos letivos anteriores pelos/as 

professores/as, principalmente por aqueles/as que ministram Matemática, a maioria 

dos/das alunos/as demonstrou dificuldades em operações e conceitos matemáticos 

básicos. Diagnóstico esse que possibilitou uma reflexão a respeito da necessidade 

de implantação do Projeto de Geometria e Raciocínio Lógico-Matemático. Para 

comprovar tal necessidade, há aplicações de avaliações diagnósticas para 

alunos/as desde o ano letivo de 2014. 

Além disso, pretende-se, com o Projeto de Geometria e Raciocínio Lógico-

Matemático, elevar o desempenho dos/das alunos/as em avaliações externas 

(como a Prova Brasil e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
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- OBMEP), bem como diminuir o índice de reprovações de estudantes do Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina em Matemática. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do Projeto de Geometria e Raciocínio Lógico-Matemático é 

desenvolver atividades que proporcionem o despertar do gosto pela Matemática de 

forma agradável para cada faixa etária, contextualizando a aprendizagem e tendo 

como público-alvo todos/as os/as alunos/as do Regular do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina. 

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do Projeto de Geometria e Raciocínio Lógico-

Matemático são: 

 Trabalhar Geometria (transversalmente com Educação Artística, Álgebra e 

Ciências) nos horários destinados às aulas de Ensino Religioso; 

  Proporcionar aos/às alunos/as recursos que possibilitem o desenvolvimento 

de habilidades matemáticas; 

 Estimular o gosto pela Matemática, considerando a interdisciplinaridade e a 

atuação de toda a escola nesse processo; 

 Despertar o prazer pela Matemática por meio de diversas fontes bibliográficas; 

 Levar ao reconhecimento de símbolos e outras imagens gráficas presentes na 

Matemática; 

 Desenvolver atividades que despertem o raciocínio lógico-matemático dos/das 

alunos/as; 

 Possibilitar uma forma prazerosa de explorar em sala de aula atividades que 

envolvam raciocínio matemático (jogos, problemas matemáticos etc.); 

 Vivenciar situações de leitura compartilhada de enunciados de questões 

matemáticas; 

 Realizar leituras orais e silenciosas de enunciados de questões matemáticas; 

 Interpretar enunciados de questões matemáticas; 

 Realizar o estudo de vocabulário que envolva conceitos matemáticos 

frequentes em enunciados de questões trabalhadas em sala de aula; 

 Resolver enigmas e desafios matemáticos. 

Conteúdo a ser trabalhado nas aulas de Geometria: 
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1º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 6º ano) 

 

 1º e 2º Bimestres: Observando Formas. 

  - Formas Planas e não Planas: 

   * Polígonos e não polígonos; 

   * Poliedros e não poliedros: 

    . Aresta, vértice e face. 

  - Ponto, reta e plano: 

   * Reta, semirreta, segmento de reta. 

 

(Pausa do conteúdo em período a definir para trabalhar a OBMEP) 

 

  - Planificação; 

  - Perspectivas e vistas de blocos geométricos; 

   * Vista superior, frontal e lateral. 

 

 3º Bimestre: Ângulos. 

  - Definição de ângulo; 

  - Ângulo Reto, Raso, Nulo e de uma volta; 

  - Medida de ângulo utilizando transferidor; 

  - Retas paralelas e perpendiculares: 

   * Definição; 

   * Desenho utilizando esquadros. 

 

 4º Bimestre: Polígonos. 

  - Definição de polígonos e seus nomes; 

  - Triângulo equilátero, isósceles e escaleno (definição); 

  - Quadriláteros (trapézio, paralelogramo, retângulo, losango, quadrado – 

definições); 

  - Polígono Regular (definição); 

  - Perímetro. 
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2º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 7º ano) 

 

 1º e 2º Bimestres: Sólidos Geométricos. 

  - Poliedros (definição e nomes); 

  - Prismas e pirâmides: 

   * Definição; 

   * Base, aresta, vértice, face. 

  - Poliedros Regulares (quais são). 

 

(Pausa do conteúdo em período a definir para trabalhar a OBMEP) 

 

  - Cilindro, cone e esfera: 

   * Vértice, base e superfície lateral (cilindro e cone); 

   * Centro e raio (esfera); 

                         * Planificação (cilindro e cone). 

 

3º Bimestre: Área e Volume. 

 - O que é dimensão?; 

 - Unidades de medida: 

  * Conversão entre unidades de medidas de superfície; 

  * Medidas agrárias. 

  - Cálculo de áreas: quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, 

losango e trapézio; 

  - Volume: definição e cálculo do bloco retangular. 

 

 4º Bimestre: Ângulos e Triângulos. 

  - Ângulos Complementares e Suplementares (definição e cálculo); 

  - Ângulos O.P.V. (definição e cálculo); 

  - Grau e subdivisão do grau (grau, minuto e segundo); 

  - Bissetriz (definição e cálculo); 

  - Existência de triângulos e classificação: 

   * Isósceles, Escaleno e Equilátero; 

   * Acutângulo, Obtusângulo e Retângulo. 
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  - Ângulos internos dos triângulos (cálculo). 

 

1º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 8º ano) 

 

 1º e 2º Bimestres: Retas e Ângulos. 

  - Retas paralelas e perpendiculares; 

  - Ângulos O.P.V.; 

  - Ângulos complementares e suplementares;  

  - Ponto médio de um segmento e mediatriz. 

 

(Pausa do conteúdo em período a definir para trabalhar a OBMEP) 

 

  - Ângulos correspondentes, colaterais e alternos (internos e externos). 

 

3º Bimestre: Triângulos: Congruência e Pontos Notáveis. 

 - Congruência de triângulos (definição e cálculo): 

  * Casos: LLL, ALA, LAL. 

 - Mediana, bissetriz e altura de triângulos (definição e cálculo); 

 - Propriedades dos triângulos isósceles/equiláteros (definição e cálculo). 

 

 4º Bimestre: Circunferência e Círculo. 

  - Definição de circunferência e círculo; 

  - Diâmetro, raio, π, centro, corda, arco (o que são); 

  - D = 2r; 

  - Posições relativas de duas circunferências: secantes, tangentes, 

interna e externa; 

  - Relação: Mediatriz, triângulo; circunferência, corda (definição e cálculo); 

  - Relação Arco e ângulo central/circunferências concêntricas (definição e 

cálculo); 

  - C = 2πr; 

  - Comprimento do arco. 

 

2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo (equivalente ao 9º ano) 
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 1º e 2º Bimestres: Teorema de Tales e Semelhança de Triângulos. 

  - Razão e proporção; 

  - Teorema de Tales (definição e cálculo); 

  - Teorema de Tales nos triângulos. 

 

(Pausa do conteúdo em período a definir para trabalhar a OBMEP) 

 

  - Semelhança de triângulos (definição e cálculo). 

 

3º Bimestre: Relações métricas nos triângulos retângulos. 

 - Teorema de Pitágoras (definição e cálculo); 

 - Relação de Teorema de Pitágoras e Triângulos; 

 - Semelhança de triângulos (formulas e cálculos). 

 

 4º Bimestre: Trigonometria no Triângulo Retângulo. 

  - Razões trigonométricas (catetos e hipotenusa/definições e cálculo): 

   * Tangente, seno cosseno; 

   * a² = b² + c². 

  - Razões trigonométricas e os ângulos de 30°, 45° e 60° (cálculo). 

Recursos necessários para a realização do projeto: 

 Aparelho de televisão; 

 Aparelho de DVD; 

 Projetor de imagem; 

 Aparelhos de som; 

 Mídias de CD e DVD; 

 Cola; 

 Canetinhas hidrocor; 

 Lápis de cor; 

 Tinta guache; 

 Textos impressos; 

 Tesouras; 
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 Réguas; 

 Laboratório de informática; 

 Sala de vídeo; e 

 Jogos diversos (cubo mágico, batalha naval, torre de Hanói, dominó, xadrez 

etc.). 

Responsáveis 

Equipe pedagógica e professores/as de PD1 do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina. 

Envolvidos/as no Projeto 

Alunos/as do Regular, professores/as, coordenadores/as e componentes da 

Direção do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Avaliação dos resultados 

A avaliação dos resultados do Projeto de Geometria e Raciocínio Lógico-

Matemático ocorrerá durante todo o processo de sua realização (principalmente por 

meio da análise do progresso dos/das estudantes) e está diretamente ligada à 

elevação do desempenho dos/das alunos/as em avaliações externas como 

OBMEP, IDEB e Prova Brasil, bem como redução dos índices de reprovação. 

A avaliação dos resultados envolverá também a observação realizada 

pelos/pelas professores/as, bem como as atividades desenvolvidas pelos/pelas 

alunos/as e levará em consideração os avanços obtidos e demonstrados 

pelos/pelas estudantes no decorrer das atividades propostas.  

 

12.17 PROJETO ASAS DA LEITURA 

 

PROJETO ASAS DA LEITURA  

Introdução 

Este projeto de leitura será desenvolvido nas aulas de Português como 

Segunda Língua, bem como nas aulas de Parte Diversificada (PD) com os/as 

alunos/as surdos/as do Ensino Fundamental (Regular) no CEF 01 de Planaltina. 

Serão utilizados textos e histórias em quadrinhos de autores/as diversos/as 

(a definir), preferencialmente aqueles/aquelas que tratam a respeito da temática da 

Inclusão. A partir daí, serão abordadas as diferenças e o respeito a elas, a 
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personalidade de cada ser, a prevenção ao uso de drogas e, por fim, o principal 

objetivo deste trabalho: a importância da leitura. 

Justificativa 

As histórias em quadrinhos são bastante conhecidas e aceitas por crianças e 

por adolescentes e podem se tornar importantes recursos didáticos em sala de aula 

para abordagem de diferentes temáticas. 

Neste projeto, serão trabalhadas as características de personagens diversas 

e temas alusivos à realidade dos/das alunos/as, como comportamentos típicos da 

adolescência. Os/as estudantes identificam-se muito com essa produção, portanto 

as histórias em quadrinhos também serão utilizadas para abordar a prevenção ao 

uso de drogas. 

Objetivos 

 Estimular a criatividade por meio da escrita e da criação de desenhos; 

 Levar à reflexão a respeito das diferenças; 

 Propiciar momentos agradáveis de leitura, oferecendo materiais de diferentes 

fontes e textos variados; 

 Treinar a ortografia; 

 Valorizar e incentivar boas condutas, tais como: respeito, amizade, 

solidariedade e cooperação; 

 Trabalhar a gramática da Língua Portuguesa; 

 Incentivar leitura, interpretação e produção de textos e de desenhos; 

 Valorizar e incentivar a inclusão; e 

 Estimular a expressão corporal por meio de teatro e de dança.  

Desenvolvimento 

 

1ª Etapa 

 Biografia do/da autor/a escolhido/a; 

 História da criação das principais personagens desse/dessa autor/a. 

 

2ª Etapa 

      Atendimento no Laboratório de Informática: 

 Criação de Histórias em Quadrinhos; 



158 

 

 Leitura de textos para execução de atividades como cruzadinhas e caça-

palavras alusivas à temática da inclusão. 

 

Em sala de aula: 

 Criação de cartazes a respeito de prevenção às drogas; 

 Criação de Histórias em Quadrinhos; 

 Desenhos das diferentes personagens; 

 Leitura e interpretação; 

 Concurso de tirinhas. 

 

3ª Etapa 

      Montagem de teatro e dança 

 Ensaios; 

 Confecção de figurino e cenário. 

 

4ª Etapa 

     Culminância 

 Exposição dos trabalhos realizados; 

 Apresentação de teatro e dança; 

 Resultado e premiação do Concurso de Redação – História em Quadrinhos. 

Recursos 

 Gibis e almanaques; 

 Cartazes; 

 Apostilas; 

 CDs e DVDs; 

 Livros; 

 Computadores (com Internet); 

 Materiais como: papéis de diversas cores, lápis de cor, giz de cera, E.V.A., 

pincéis e papéis diversificados; 

 Roupas para figurino. 

Cronograma 

O projeto será realizado no segundo semestre letivo, sendo a culminância na 
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Semana de Luta da Pessoa com Deficiência (no mês de setembro). 

Responsável 

Professora Suzane Venâncio. 

Avaliação 

A avaliação será realizada durante o desenvolvimento do projeto, observando 

os seguintes critérios: 

 Participação; 

 Criatividade; 

 Dedicação; 

 Interesse; 

 Aprendizado; 

 Na escrita, serão observadas a ortografia e a coerência textual, levando em 

consideração a Educação Bilíngue (Libras – Português). 

 

12.18 PROJETO DE REDAÇÃO “EU SOU ASSIM... E VOCÊ?” 

 

PROJETO DE REDAÇÃO “EU SOU ASSIM... E VOCÊ?” 

Apresentação 

Este projeto de redação está sendo desenvolvido nas aulas de Português 

como Segunda Língua junto aos/às alunos/as surdos/as do Ensino Fundamental 

(Ensino Regular). Nele, cada aluno/a conta sua história de vida e suas preferências; 

compartilha seus sonhos, sentimentos, desenhos e fotos. 

Há a interação com a família por meio do envio de fotos do/da aluno/a (da 

época em que era bebê e criança) e também para dar informações concernentes à 

infância, à deficiência, à escolha do nome de seu/sua filho/a e ao que esperam do 

futuro dele/dela. 

A coletânea de todos os textos, desenhos e fotos resultará em um livro 

autobiográfico, o qual será objeto de exposição na Semana de Valorização da 

Pessoa com Deficiência. 

Além do livro, o projeto propõe, ainda, a confecção e exposição de móbiles 

com as características físicas e comportamentais dos/das alunos/as e também de 

porta-retratos com fotos mostrando seu desenvolvimento físico. 

Objetivos 
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O Projeto de Redação tem como principais objetivos: 

 Levar o/a aluno/a ao autoconhecimento; 

 Estimular a criatividade do/da estudante por meio de desenhos e escrita; 

 Recordar a infância do/da aluno/a; 

 Descobrir a origem, a história e a identidade de cada estudante; 

 Treinar a escrita; 

 Promover a interação entre família e escola; 

 Estreitar laços familiares. 

Público-alvo 

O público-alvo do referido projeto são os/as alunos/as surdos/as do Ensino 

Fundamental (Regular) do CEF 01 de Planaltina. 

Metodologia 

O Projeto de Redação será desenvolvido da seguinte forma: 

1ª ETAPA: Elaboração de textos autobiográficos a respeito de família, preferências 

e profissões que querem exercer no futuro. 

2ª ETAPA: Criação de desenhos relacionados aos textos elaborados pelos/as 

alunos/as. 

3ª ETAPA: 

 Montagem do livro; 

 Elaboração da dedicatória e dos agradecimentos; 

 Colagem das fotos; 

 Inclusão dos textos e desenhos já criados. 

4ª ETAPA: Criação e montagem de móbiles e cartazes com as características 

físicas e comportamento dos/das alunos/as. 

5ª ETAPA: Criação e montagem de porta-retratos com fotos ilustrando o 

desenvolvimento físico do/da aluno/a. 

6ª ETAPA: Exposição dos livros, móbiles, porta-retratos e cartazes. 

Responsável 

Professora Suzane Venâncio. 

Avaliação 

A avaliação será realizada durante todo o processo, observando-se os 

seguintes pontos: 



161 

 

 Participação; 

 Responsabilidade; 

 Dedicação; 

 Interesse, 

 Criatividade. 

 Na escrita, serão analisadas a ortografia e a coerência textual, levando-se 

sempre em conta a realidade e o universo dos/das surdos/as. 

 

12.19 PROJETO INTERVALO CULTURAL DIRIGIDO 

 

PROJETO INTERVALO CULTURAL DIRIGIDO 

Apresentação 

Sendo a escola o espaço de maior sociabilização na adolescência, é de 

fundamental importância sua contribuição na formação cultural de seus/suas 

estudantes, oferecendo espaços de troca e convivência artística que os/as 

estimulem a experimentar novos gostos e assumirem-se protagonistas na 

construção de seus patrimônios culturais. 

Justificativa 

As manifestações artísticas são formas de linguagem que permitem ao/à 

estudante expressar anseios, sentimentos e frustrações de maneira diferente. Ao se 

envolver com diferentes linguagens artísticas, eles/elas enriquecem seu 

conhecimento cultural e apresentam diferentes níveis de crescimento pessoal, 

adquirindo mais segurança e se tornando mais confiantes. 

Promovendo a vivência cultural como parte da formação integral de 

seus/suas estudantes, a escola converte-se em espaço multidisciplinar onde o 

conhecimento da diversidade cultural contribui para a formação de cidadãos/ãs 

críticos/as e criativos/as. 

Os/as jovens expressam-se culturalmente de diversas formas, podendo ser 

consumidores/as dos bens culturais, bem como criadores/as de suas próprias 

expressões para, com elas, mostrarem à sociedade e ao mundo a importância de 

seus valores e de sua cultura no processo de transformação da realidade vigente. 

Com iniciativas assim, o espaço escolar torna-se um agregador de 

conhecimentos múltiplos, onde cada estudante tem a oportunidade de descobrir e 
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experimentar diferentes linguagens para se expressar. 

Objetivo Geral 

Estimular os/as estudantes a se apropriarem de diferentes bens culturais por 

meio das múltiplas linguagens artísticas, assumindo os papéis de produtores/as e 

apreciadores/as da música, da dança, da poesia, etc. 

Objetivos Específicos 

 Mapear diferentes talentos entre os/as estudantes; 

 Mapear artistas locais disponíveis ao trabalho voluntário; 

 Promover apresentações culturais, pelo menos uma vez a cada mês, durante o 

intervalo; 

 Estimular a apreciação de diferentes apresentações culturais; 

 Contribuir com a formação de público para eventos culturais; 

 Registrar os eventos e a participação dos/das estudantes em diferentes mídias 

(com o auxílio da TV Centrinho); e 

 Pesquisar os resultados decorrentes da participação dos/das estudantes em 

eventos culturais e seus desdobramentos no comportamento escolar e/ou 

diferentes mudanças de conduta coletiva. 

Público-alvo 

Alunos/as dos turnos matutino e vespertino do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina. 

Metas 

 Promover Intervalos Culturais Temáticos ao longo do ano letivo com 

apresentações artísticas em diferentes linguagens, tendo como principal foco o 

protagonismo juvenil dos/das estudantes e contando com a participação de 

artistas da comunidade em caráter voluntário. 

 Registrar os eventos em diferentes mídias como meio de investigar a aceitação 

e o envolvimento dos/das estudantes nos eventos. 

 Estimular a prática da apreciação cultural entre os/as estudantes para promover 

a formação de público para eventos culturais. 

Etapas de Execução do Projeto 

 Levantamento dos/das jovens talentos/as no espaço escolar; 

 Produção de material de divulgação dos eventos; 
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 Agendamento e preparação dos eventos;  

 Divulgação e registro das atrações dos eventos; e 

 Avaliação dos eventos a partir de critérios pré-definidos. 

Responsáveis 

Equipe Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Avaliação 

A avaliação poderá ser feita sob a forma de questionário (com perguntas 

objetivas) para que cada participante do evento possa dar sua impressão em 

relação ao que presenciou e em relação à relevância disso em sua vida cotidiana. 

Tabulados os questionários, será possível realizar uma avaliação quantitativa 

e qualitativa do resultado obtido pelo esforço das turmas e seus temas. 

 

12.20 PROJETO DAS CINCO MODALIDADES RECREATIVAS  

 

PROJETO DAS CINCO MODALIDADES RECREATIVAS 

Justificativa 

O Projeto surgiu da necessidade de utilizar modalidades  

recreativas (Xadrez, Dominó, Dama, Totó e Ping-Pong) como forma de entreter, 

divertir, impulsionar a atenção, contribuir para o desenvolvimento da memória, da 

capacidade de concentração e da velocidade do raciocínio. Além disso, pretende-se 

socializar/integrar os/as alunos/as do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina. 

Objetivo Geral 

Trabalhar, no ambiente escolar, cinco modalidades recreativas (Xadrez, 

Dominó, Dama, Totó e Ping-Pong) com alunos/as do turno vespertino e encerrar o 

ano letivo com um evento com disputas dessas modalidades. 

Metodologia 

 A professora Rozana Cristina do Nascimento trabalhará, nas aulas de 

Educação Física, cinco modalidades recreativas (Xadrez, Dominó, Dama, Totó 

e Ping-Pong). 

 No dia de culminância do projeto (que ocorrerá no final do ano letivo), os/as 

alunos/as do turno vespertino, orientados/as pela professora Rozana Cristina do 

Nascimento, realizarão disputas das cinco modalidades citadas. Na ocasião, 
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haverá premiação dos/das vencedores/as. 

Resultados previstos 

 Diminuição da ansiedade dos/das alunos/as; 

 Maior integração da Comunidade Escolar; 

 Melhoria no nível de socialização dos/das alunos/as; 

 Aumento na concentração dos/das estudantes; e 

 Desenvolvimento das habilidades curriculares específicas do/da aluno/a. 

Responsável 

A responsável pelo projeto é a professora Rozana Cristina do Nascimento 

(Educação Física – Turno Vespertino). 

Avaliação 

Ocorrerá durante a realização do projeto por meio de atividades avaliativas 

específicas que contemplem o grau de satisfação dos/das alunos/as e sugestões 

deles/delas, de seus/suas professores/as e familiares. O envolvimento dos/das 

estudantes na realização das atividades também é uma forma de avaliação. 

 

12.21 PROJETO DOS CAMPEONATOS INTERNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATRELADOS À DISCIPLINA 

 

PROJETO DOS CAMPEONATOS INTERNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATRELADOS À DISCIPLINA 

Justificativa 

A atividade física traz diversos benefícios para quem a pratica. Ela é a maior 

aliada na prevenção de doenças e leva ao aumento do bem-estar. Este projeto tem 

a finalidade de proporcionar aos/às estudantes hábitos saudáveis e aliá-los à 

disciplina e ao bom comportamento no ambiente escolar. Além disso, pretende-se 

estimular a colaboração, o convívio pacífico e a socialização entre os/as alunos/as 

no âmbito escolar. 

Objetivo Geral 

Este projeto tem como objetivo contribuir para o aumento da disciplina e do 

comprometimento dos/das alunos/as com os estudos, incorporando hábitos 

saudáveis por meio de campeonatos internos de diversas modalidades (futsal, 

voleibol, queimada etc.). O projeto objetiva, também, proporcionar, de forma 
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significativa, a contextualização dos/das educandos/as no convívio social para que 

possam, por meio de atitudes reflexivas e responsáveis, ser cidadãos/ãs ativos/as 

no meio em que estão inseridos/as. 

Objetivos Específicos 

 Incentivar a prática desportiva no ambiente escolar; 

 Estimular o desenvolvimento motor e a coordenação motora dos/das alunos/as; 

 Desenvolver a socialização e a cooperação dos/das estudantes; 

 Educar por meio do esporte, trabalhando regras; 

 Melhorar a disciplina escolar; 

 Desenvolver habilidades pertinentes para a prática desportiva; 

 Desenvolver atos de responsabilidade e compromisso; e 

 Respeitar a individualidade de cada um/a. 

Desenvolvimento 

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo, em forma de jogos 

internos de diversas modalidades desportivas entre as turmas. Essas atividades 

irão colaborar com o aumento da disciplina e do desempenho escolar dos/das 

estudantes e levará em consideração a proposta pedagógica desta unidade escolar. 

Tempo estimado 

O projeto tem atividades previstas para todo o ano letivo. 

Responsáveis 

Componentes da equipe pedagógica, professores/as de Educação Física e 

Equipe Disciplinar. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. Com os/as professores/as responsável/is, será feito 

periodicamente um balanço do desempenho dos/das alunos/as envolvidos/as nos 

campeonatos. Será observado se os/as estudantes desenvolveram habilidades em 

trabalho em equipe e se melhoraram em relação às questões disciplinares. É 

interessante pedir sugestões e críticas à comunidade para aprimorar o trabalho. 

Material necessário 

 Bolas de futebol; 

 Bolas de voleibol; 
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 Rede de voleibol; 

 Medalhas (para primeiros, segundos e terceiros lugares); 

 Troféus; 

 Uniformes de equipes esportivas. 

 

12.22 PROJETO DE PREMIAÇÃO DOS/DAS DESTAQUES DO BIMESTRE 

 

PROJETO PREMIAÇÃO DOS/DAS DESTAQUES DO BIMESTRE 

Justificativa 

Considerando a importância do aprendizado do/da aluno/a, seu interesse e 

dedicação pelo estudo, propõe-se que seja desenvolvido um trabalho vinculado à 

valorização e ao reconhecimento do/da educando/da que obtiver destaque em 

participação, esforços, comportamento e desempenho. 

Objetivo Geral 

Fazer que o/a aluno/a aumente seu desempenho durante o ano letivo, 

estudando mais e, em consequência, aprendendo mais. 

Metodologia 

Os/as alunos/as que se destacam serão beneficiados bimestralmente com 

prêmios (brindes, passeios etc.) e certificados. Eles/elas serão avaliados/as por seu 

desempenho, sua participação e seu comportamento. 

A cada bimestre, a equipe pedagógica e os/as professores/as das turmas 

farão a análise do desempenho, da participação e do comportamento dos/das 

estudantes e o/a aluno/a destaque será aquele/a que se sobressair nesses 

quesitos. Os/as destaques serão apresentados/as a toda a escola (de preferência 

no pátio superior) e receberão premiação e certificados pelos esforços e por toda a 

dedicação apresentada. 

Responsáveis 

Equipe Pedagógica 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. Com os/as professores/as, será feito periodicamente um 

balanço do desempenho e do comportamento dos/das alunos/as. 

O projeto será avaliado por meio de conversas e debates com professores/as 
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e alunos/as, nos quais será possível analisar se foi válido e se houve avanço na 

aprendizagem, no desempenho e no comportamento. Também serão avaliados os 

pontos positivos e negativos do projeto. 

 

12.23 PROJETO DE ELEVAÇÃO DA AUTOESTIMA E CONTRA A EVASÃO 

DOS/DAS ESTUDANTES  

 

PROJETO DE ELEVAÇÃO DA AUTOESTIMA E CONTRA A EVASÃO DOS/DAS 

ESTUDANTES  

Justificativa 

A fim de evitar a baixa autoestima e diminuir a taxa de evasão escolar de 

estudantes matriculados/as no Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, 

bem como com o intuito de valorizar a importância do aprendizado do/da aluno/a, 

seu interesse e sua dedicação pelo estudo, propõe-se que seja desenvolvido um 

trabalho vinculado à valorização e ao reconhecimento dos/das estudantes, levando 

em conta a melhoria do comportamento, do desempenho e do convívio escolar. 

Objetivo Geral 

Fazer que o/a aluno/a, principalmente aquele/a com histórico de repetência e 

fora da faixa etária em relação ao que é esperado para determinada série/ano, 

aumente sua autoestima e seu desempenho durante o ano letivo e, assim, possa 

haver diminuição da evasão escolar no Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina. 

Metodologia 

A professora Maria Alzira Barbosa e a Equipe Pedagógica do CEF 01 de 

Planaltina realizarão atividades diversas (como eventos pedagógicos, reuniões, 

palestras, debates, dinâmicas, passeios etc. – dentro e fora do ambiente escolar) a 

fim de melhorar a autoestima, o desempenho, a participação e o comportamento 

dos/das estudantes. 

Pretende-se intensificar o trabalho de conscientização e convencimento 

dos/das alunos/as a respeito da necessidade de eles/elas permanecerem na escola. 

Há o objetivo de realização de reuniões, palestras e debates (em salas de aulas ou 

em grupos mais amplos) a respeito de temáticas diversas, tais como: Autoestima, 

Drogas, Gravidez na Adolescência, Violência etc. 
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A cada bimestre, a equipe pedagógica e os/as professores/as farão a análise 

do desempenho, da participação e do comportamento dos/das estudantes. 

Responsáveis 

Professora Maria Alzira Barbosa e Equipe Pedagógica do CEF 01 de 

Planaltina, em parceria com os/as professores/as das turmas. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. Com a professora Maria Alzira Barbosa, os/as professores/as 

das turmas e com a Equipe Pedagógica, será feito periodicamente um balanço do 

desempenho e do comportamento dos/das alunos/as. 

O projeto será avaliado também por meio de conversas e debates entre 

professores/as e alunos/as, nos quais será possível analisar se foi válido e se houve 

avanço na aprendizagem, no desempenho e no comportamento, bem como 

aumento da autoestima e diminuição da evasão escolar (também serão avaliados 

os pontos positivos e negativos do projeto). 

 

12.24 PROJETO CENTRINHO REPAGINADO 

 

PROJETO CENTRINHO REPAGINADO 

Justificativa 

A melhoria da infraestrutura física escolar merece destaque a fim de que se 

assegure o acesso e a permanência do/da educando/a na escola, com dignidade, 

com o bom funcionamento das instalações, inclusive no tocante à prevenção de 

situações de risco. 

Este projeto visa à “repaginação” da escola, tornando-a um ambiente 

agradável e com estrutura física propícia à aprendizagem, à boa convivência e ao 

bem-estar de todos/as os membros da Comunidade Escolar. 

Objetivo Geral 

Melhorar a estrutura física da escola, deixando-a mais bonita e funcional e 

fazendo que, assim, haja a elevação da autoestima de alunos/as, professores/as, 

servidores/as e dos membros da equipe gestora, além da melhoria de todo o 

ambiente escolar. 

Objetivos Específicos 
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  Revitalizar os muros (internos e externos), com pinturas, desenhos, frases e 

técnicas de grafitagem; 

  Incrementar e tornar cada vez mais humanizado o espaço destinado à 

alimentação de alunos/as, professores/as e servidores/as. O ambiente em questão 

está localizado no pátio superior (próximo à cantina escolar) e é composto por 

mesas e bancos coloridos; 

  Utilizar técnicas de jardinagem e paisagismo para melhorar o aspecto visual 

interno e externo do CEF 01 de Planaltina; 

  Pintar o piso escolar em toda sua extensão a fim de dar a ele uniformidade; 

  Fazer melhorias em diversos espaços físicos (Mecanografia, Sala de Reuniões/ 

Sala 14, Sala de Vídeo, Sala dos/as Professores/as, Almoxarifado etc.); 

  Realizar melhorias no “Espaço Diversidade”; 

 Aumentar a quantidade de mesas e bancos de alvenaria coloridos entre as alas 

para estudo e diversão (com jogos de tabuleiro etc.) dos/das alunos/as; 

  Reformar carteiras escolares que se encontram quebradas; 

  Realizar reparos/recuperação/manutenção diversos no ambiente escolar; 

  Adquirir materiais e equipamentos escolares; 

 Realizar melhorias no espaço do estacionamento interno; 

 Evitar a depredação do patrimônio escolar; 

  Realizar reparos nas câmaras de monitoramento para maior segurança no 

ambiente escolar; 

  Em razão da violência no ambiente escolar e dos reiterados casos de uso de 

drogas e de conduta inapropriada dentro dos banheiros dos/das alunos/as, 

seguindo o modelo de outras instituições escolares, com o apoio da comunidade e 

por meio da aprovação do Conselho Escolar do Centro de Ensino Fundamental 01 

de Planaltina, pretende-se dar prosseguimento à ação iniciada no ano letivo de 

2018: continuar com o sistema de monitoramento nas áreas comuns dos 

banheiros (observação importante: em hipótese alguma, haverá instalação de 

câmeras dentro das cabines sanitárias). 

  Etc.  

Responsáveis 

Equipe Gestora e Membros de toda a Comunidade Escolar. 
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Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, de acordo com os objetivos previstos. 

Com toda a comunidade escolar, será realizado, periodicamente, um balanço das 

alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será possível 

analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 

 

12.25 PROJETO DE DANÇA  

 

PROJETO DE DANÇA 

Justificativa 

O Projeto surgiu da necessidade de abordar a temática da Dança como 

prática saudável, forma de expressão e estratégia de integração entre os/as 

alunos/as do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Objetivo Geral 

Trabalhar a temática da Dança com alunos/as da EJA Interventiva e do 

Ensino Regular do turno vespertino e encerrar o ano letivo com uma 

apresentação/confraternização na qual haja a valorização da cultura local e a 

demonstração da diversidade e das influências da dança no Brasil. 

Metodologia 

 A professora Rozana Cristina do Nascimento trabalhará, nas aulas de 

Educação Física, técnicas e estilos de dança, ritmos e coreografias com 

alunos/as distribuídos/as em grupos. 

 No dia de culminância do projeto (que ocorrerá no final do ano letivo), os/as 

alunos/as do turno vespertino e a professora Rozana Cristina do Nascimento 

realizarão apresentações de dança para toda a escola (e para visitantes). 

Responsável 

A responsável pelo Projeto de Dança é a professora Rozana Cristina do 

Nascimento (Educação Física – Turno Vespertino). 

Avaliação 

A avaliação poderá ser feita sob a forma de questionário (com perguntas 

objetivas) para que cada participante do evento de culminância do projeto (evento 

com apresentações de dança) possa dar sua impressão em relação ao que 

presenciou e em relação à relevância disso em sua vida cotidiana. 
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Tabulados os questionários, será possível realizar uma avaliação quantitativa 

e qualitativa do resultado obtido pelo esforço das turmas (e/ou grupos). 

 

12.26 PROJETO “CLUBE DE JARDINAGEM” 

 

PROJETO “CLUBE DE JARDINAGEM” 

Apresentação 

O Projeto “Clube de Jardinagem” visa à implantação de jardins em áreas não 

plantadas, a fim de valorizar o ambiente escolar, proporcionando mais perfume e 

cor ao Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Justificativa 

Ao observar o espaço interno do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina, foi detectada a necessidade de construção de jardins, visando à 

melhoria visual e tornando o ambiente escolar esteticamente mais agradável. 

Objetivo Geral 

O objetivo geral do projeto é utilizar técnicas de paisagismo em várias áreas 

da escola (ambientalizando-as), por meio de ações que envolvem cooperação, 

comprometimento e respeito à natureza, a fim de tornar o ambiente escolar mais 

agradável e aconchegante. 

Objetivos Específicos/Metas 

 Entender conceitos de paisagismo; 

 Evidenciar a necessidade de cuidados com o meio ambiente (convivência e 

respeito); 

 Desenvolver ações que permitam aos/às alunos/as a identificação de tipos de 

solo, variedades de plantas, adaptação ao ambiente, preparo da terra, 

adubação, canteiros, regas e conservação; 

 Desenvolver espírito cooperativo com o trabalho em equipe; 

 Viabilizar parcerias; e  

 Utilizar formas geométricas nos canteiros. 

Metodologia 

 O projeto contará com a participação de alunos/as dos turnos matutino e 

vespertino, servidores/as e professores/as diversos/as. 



172 

 

 No Projeto “Clube de Jardinagem”, diversas atividades serão realizadas: análise 

do solo, adubação, desenho dos espaços, escolha e disposição de mudas, 

concurso de frases de preservação ambiental, utilização de material reciclável 

(pneus, garrafas pet, palets e outros), sistema de irrigação, confecção de 

sementeiras (mudas), projeto de irrigação etc. 

Responsáveis 

Os/as responsáveis pelo Projeto “Clube da Jardinagem” são a Servidora 

Antônia Ferreira da Silva, a Equipe Gestora, a Coordenação Pedagógica do CEF 01 

e alunos/as dos turnos matutino e vespertino. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos.  

 

12.27 PROJETO “NOSSA QUADRA, NOSSO DIREITO, NOSSO SONHO” 

 

PROJETO “NOSSA QUADRA, NOSSO DIREITO, NOSSO SONHO” 

Apresentação 

O Projeto “Nossa Quadra, Nosso Direito, Nosso Sonho” tem como objetivo a 

construção de uma quadra esportiva coberta, que contribuirá para a realização das 

práticas desportivas nas aulas de Educação Física, levando a um melhor 

desenvolvimento dos/das estudantes, bem como uma área para atividades 

recreativas e para apresentações em datas comemorativas diversas. 

Justificativa 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina foi fundado em agosto de 

1972 e até a presente data ainda não possui uma quadra de esportes coberta. Há 

apenas um cimentado em que os/as estudantes participam de aulas de Educação 

Física, enfrentando sol forte e, na chuva, não há possibilidade de utilização de tal 

espaço.  

Objetivo Geral 

O objetivo geral do projeto é buscar, junto aos órgãos responsáveis, as 

condições necessárias para a construção da quadra coberta do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina, a fim de proporcionar aos/às alunos/as e aos/às 

professores/as um ambiente adequado para a prática desportiva, bem como 
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propiciar à comunidade escolar um local saudável para atividades em datas 

comemorativas e/ou reuniões. 

Objetivos Específicos/Metas 

 Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas de Educação Física; 

 Incentivar a prática de esportes, podendo-se descobrir novos talentos 

esportivos no meio discente; 

 Beneficiar a totalidade de estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina, matriculados/as nos turnos matutino e vespertino, uma vez que a 

escola atende alunos/as com diversas deficiências (físicas, intelectuais, visuais 

etc.) em turmas inclusivas e na EJA Interventiva; e 

 Contribuir para o aumento da acessibilidade no ambiente escolar. 

Metodologia 

 O projeto contará com a participação de alunos/as dos turnos matutino e 

vespertino, assistidos/as por professores/as diversos/as. 

 Durante algumas aulas de Arte, os/as alunos/as farão desenhos usando 

perspectiva e, durante algumas aulas de Geometria, eles/elas farão os cálculos, 

com confirmação das medidas da área destinada à construção da quadra 

coberta. Além disso, atividades variadas a respeito deste projeto serão 

desenvolvidas nas aulas de diversos conteúdos curriculares etc. 

 Deverá ser feita a análise do andamento do projeto junto à Secretaria de 

Educação do Distrito Federal e a promoção de um movimento da comunidade 

para agilizar a construção da quadra esportiva coberta. 

Responsáveis 

Equipe Pedagógica do CEF 01 de Planaltina em parceria com professores/as 

diversos/as. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos.  
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12.28 PROJETO CENTRINHO DE ATITUDE 

 

PROJETO CENTRINHO DE ATITUDE 

Apresentação/Justificativa 

Desde o ano letivo de 2017, o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina participa das ações do Prêmio Escola de Atitude, organizado pela 

Controladoria Geral do Distrito Federal (Projeto Controladoria na Escola), tendo 

alcançado a segunda colocação no ano de 2018 (sendo primeira colocada em 

Planaltina). Na ocasião, o Centrinho foi contemplado com o valor de R$ 20.000,00 e 

com uma viagem para alguns/algumas profissionais e estudantes).   

O Centrinho pretende, por meio da continuidade dessa iniciativa, promover a 

consciência cidadã dentro da escola (unidade pública de ensino) por meio da 

percepção social de alunos/as, professores/as e demais segmentos da 

Comunidade Escolar. 

Objetivo  

O objetivo do projeto é estimular a participação de alunos/as, professores/as 

e demais componentes dos diversos segmentos da Comunidade Escolar em ações 

que promovam a consciência cidadã (cidadania social) e o controle social no 

ambiente de ensino. 

Metodologia 

O Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina irá inscrever, no mínimo, 

trinta (30) alunos/as na edição 2019 do Prêmio Escola de Atitude, entre estudantes 

do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental (2º Bloco do 3º Ciclo) para representarem a 

instituição durante as atividades, que estão divididas em cinco etapas: 

 Em um primeiro momento, alguns/algumas profissionais do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina serão capacitados/as para oferecimento de 

orientações aos/às alunos/as nas ações do projeto; 

 Depois, haverá a participação de alunos/as do Centrinho em um espetáculo 

teatral com abordagem da importância da participação na vida pública 

(atividade seguida de um debate a respeito de temas como ética, cidadania e 

controle social); 

 Na terceira parte, os/as estudantes responderão a questionários de avaliação a 

respeito das estruturas, das aulas e dos ambientes próximos ao Centro de 



175 

 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina; 

 Após os/as alunos/as reconhecerem os problemas da escola e refletirem a 

respeito deles, serão convidados/as a escreverem um desafio (que é uma ação 

pensada e executada pelos/as jovens) para mudar algum aspecto da realidade 

escolar. Para fazer a auditoria cívica e apresentar o desafio, o Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina utilizará uma ferramenta desenvolvida pela 

Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do aplicativo Monitorando a 

Cidade; e 

 A última etapa do projeto consiste na participação em uma prova especial que 

será divulgada pela Controladoria Geral do Distrito Federal no final do ano 

letivo, às vésperas da execução da tarefa pelas equipes. 

Avaliação 

O programa tem como atividade central uma auditoria cívica, na qual os/as 

jovens são levados/as a registrar os problemas do local onde estudam, identificar 

as causas e pensar nas soluções. Dessa forma, a avaliação do projeto estará 

diretamente ligada às melhorias que ocorrerão no ambiente escolar a partir dessas 

ações e, também, da participação efetiva dos/das estudantes. 

Responsáveis 

 Componentes da equipe pedagógica; 

 Alguns/Algumas professores/as; 

 Alunos/as.  

 

12.29 PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO 

Apresentação 

Este projeto do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina tem como 

objetivo levar os/as estudantes à percepção de que a Educação Financeira é uma 

leitura da realidade, de planejamento de vida, de prevenção e de realização 

individual e coletiva. 

Justificativa 

O projeto será implantado porque foi verificada, pela comunidade escolar, a 

necessidade urgente de abordagem da educação financeira na escola visando à 
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preparação dos/das estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

para a vida adulta. 

Objetivo Geral 

Desenvolver, nos/nas estudantes, habilidades para lidar com os aspectos 

financeiros da vida adulta, bem como conseguir gerar renda por meio da 

identificação e da exploração de habilidades pessoais. 

Objetivos Específicos/Metas 

 Ensinar aspectos básicos de economia pessoal, tais como:  

- Dimensionamento de despesas fixas e passageiras mensais; 

- Reservas de emergência;  

- Reserva para projetos de curto, médio e longo prazo;  

- Valores para lazer; 

- Como lidar com o consumismo e a necessidade de se fazer uma avaliação 

crítica antes de cada decisão financeira; 

- Como calcular os juros embutidos nas operações de crédito;  

- Principais formas de investimento de reservas (poupança, CDB, Tesouro 

Direto, LCI, LCA, Bolsa de Valores) - suas vantagens e desvantagens. 

 Evidenciar e desenvolver as habilidades dos/das estudantes capazes de gerar 

renda, apresentando a eles/elas as várias formas de empreendedorismo digital e 

como podem utilizá-las para gerar renda em casa. 

Metodologia 

 O projeto contará com a participação de alunos/as dos turnos matutino e 

vespertino, assistidos/as por professores/as diversos/as. 

 A abordagem da temática será feita de forma transversal conforme previsto na 

Base Nacional Comum Curricular. 

 A equipe gestora e os/as coordenadores/as auxiliarão os/as docentes na 

preparação do material e no direcionamento dos trabalhos e articularão, com 

professores/as e estudantes, uma semana de culminância das atividades de 

educação financeira e empreendedorismo. 

 Ao longo do ano ou na semana de culminância, haverá palestras e ações 

tratando a respeito dos assuntos do projeto. 

 O tema poderá ser tratado em todas as disciplinas, mas isso ocorrerá de forma 

mais efetiva nas disciplinas de Matemática e de PD I, com a abordagem dos 
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aspectos matemáticos do conteúdo, valendo-se da abordagem para reforçar 

fragilidades apresentadas pelos/pelas estudantes em relação às operações 

matemáticas básicas e nas disciplinas de Língua Portuguesa e PD II 

trabalhando a reflexão, por meio de textos e redações, da relação da pessoa 

com o dinheiro, com a importância de se estabelecer objetivos e metas 

financeiras de curto, médio e longo prazo e com o empreendedorismo com foco 

no empreendedorismo digital. 

Responsáveis 

Equipe Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina em 

parceria com professores/as diversos/as. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos.  

 

12.30 PROJETO RODAS DE ESCUTA E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

PROJETO RODAS DE ESCUTA E INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 

Apresentação 

 O projeto Rodas de Escuta e Intervenções Pedagógicas é coordenado pelo 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina e surgiu com o intuito de redução dos conflitos no ambiente escolar e 

com vistas aos ganhos emocionais e pedagógicos dos/das estudantes da referida 

Unidade de Ensino. 

O projeto e possui como público-alvo estudantes dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Justificativa 

Este projeto propõe-se a favorecer um espaço de escutas para os/as 

educandos/as, buscando evidenciar os principais obstáculos em suas relações e o 

quanto eles comprometem o desenvolvimento psíquico, cognitivo, social e 

emocional de todos/as os/as envolvidos/as no ambiente escolar.  

Ademais, este projeto vai ao encontro dos objetivos específicos propostos 

pela Orientação Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal junto aos/às alunos/as como: estimular a 
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participação do/a estudante nas atividades escolares relativas aos projetos da 

instituição educacional, contribuindo para desenvolver a capacidade de criticar, de 

opinar e de assumir responsabilidades; promover atividades que favoreçam ao 

aluno/a reflexão-ação da importância de se ter atitudes de cooperação, 

sociabilidade, respeito às diferenças individuais, responsabilidade e tolerância, com 

vista à construção de uma convivência escolar social e pacífica; proporcionar ao/à 

aluno/a discussão, a vivência e o desenvolvimento de valores, atitudes e 

comportamentos fundamentados em princípios universais. 

Objetivos 

 Incentivar o diálogo para a solução de conflitos, visando à melhoria nos 

relacionamentos interpessoais para que o aprendizado dos conteúdos escolares 

possa se dar de forma satisfatória;  

 Promover uma cultura de paz na escola e desenvolver a prática da reflexão no 

que diz respeito a temas relacionados a Direitos Humanos, sustentabilidade, 

sexualidade, drogas, violência, bullying, etc., conforme a realidade e a demanda 

escolar.  

Metodologia 

 Com os/as alunos/as: 

São dois encontros por turma e ocorrerão por meio de rodas de escuta e 

oficinas. A roda de escuta será realizada no primeiro encontro com a intermediação 

da Orientadora Educacional (SOE) para identificar as principais dificuldades e 

causas de conflitos entres alunos/as.  

No segundo encontro, será realizada a intervenção por meio da oficina que 

trabalhará os temas demandados durante a roda de escuta.  

 

 Com os/as professores/as: 

Os/As professores/as regentes poderão solicitar ao SOE intervenções 

pedagógicas relativas ao desenvolvimento de determinados temas a serem 

trabalhados com suas turmas, conforme as necessidades identificadas pelo/pela 

docente e conforme a demanda escolar.  

Fica a critério do/da professor/a desenvolver junto ao SOE a roda de escuta 

ou as intervenções pedagógicas.  

Os/as professores/as receberão retorno do trabalho desenvolvido em suas 
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turmas.  

 

 Cabe à Coordenação/Supervisão:  

Apoiar professores/as e o Serviço de Orientação Educacional (SOE) na 

implementação do projeto. 

Participar dos retornos realizados pelos/pelas professores/as e pelo SOE, 

bem como repassar e atualizar a equipe gestora e demais envolvidos/as quanto ao 

andamento do projeto.  

 

 Com o SOE:  

O SOE é o idealizador e o executor do projeto e coloca-se à disposição para 

o retorno e o planejamento junto aos/às professores/as. 

Regras da Roda de Escuta  

1 - É uma Roda de Escuta e não de conversa, porque escutamos, escutamos, 

escutamos... até chegar a nossa vez para falarmos. 

2 - Não existe certo nem errado. Cada um/a fala a respeito de sua “verdade do 

momento”.  

3 - Não precisamos concordar e por isso não estamos aqui para convencer os/as 

demais. 

4 - Não contamos segredos. 

5 - Ninguém é obrigado/a a falar e, se falar, terá de dizer a sua verdade (não vale 

mentir). 

6 - Não vale falar de pessoas da roda. Se tiver de falar de alguém, fale de você ou 

do coletivo (nós) - Não vale apontar qualquer pessoa individualmente.  

7 - Ao terminar de falar, toque no/na colega ao lado, sinalizando que você já acabou 

e está passando a sua vez para ele/ela. Se ele/ela não quiser falar, toque no/na 

próximo/a colega, sinalizando que está passando sua vez. (Trata-se de um toque no 

ombro ou no braço, vão vale bater ou machucar o/a colega).  

8 - Caso alguém que já tenha falado queira interromper a roda para falar 

novamente, terá de aguardar a sua vez.  

9 - A roda é de escuta e não de conversa, não vale conversar com o/s colega do 

lado, interrompendo a atividade.  
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Observações: 

 Você utiliza esta atividade normalmente para discutir um tema com os/as 

estudantes ou para levantar o que está incomodando a turma. A cada roda, você 

coloca uma pergunta e vai direcionando. É importante que você leve algumas 

perguntas para colocar na roda, mas surgirão outras em que você talvez não 

tenha pensado. Isso acontece muito. Fique atento/a para não fazer julgamentos 

ou eles/elas perderão a confiança em você e não irão se abrir.  

 Faça intervenções e apontamentos para que os/as estudantes reflitam. E 

proponha na roda que eles/elas mesmos/as busquem soluções para os conflitos. 

Faça intervenções que achar necessárias, sempre buscando fazer isso em forma 

de perguntas e finalize com combinados. 

Recursos 

Materiais de papelaria como etiquetas, papéis e pincéis atômicos, conforme a 

necessidade identificada no primeiro encontro e a oficina prevista. 

Período de Execução 

Março a dezembro de 2019. 

Responsável 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) do Centro de Ensino Fundamental 

01 de Planaltina. 

Público-Alvo 

Todos/as os/as estudantes matriculados/as no Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina neste ano letivo. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. Serão avaliadas as participações e o feedback dos/das 

educandos/as, bem como o retorno dos/das professores/as. 

 Com toda a Comunidade Escolar, será realizado, periodicamente, um 

balanço das alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será 

possível analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 
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12.31 PROJETO DE SAÚDE MENTAL 

 

PROJETO DE SAÚDE MENTAL 

Apresentação 

Trata-se de uma parceria entre o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina e o Projeto Endereços de Mim, das Secretarias de Educação e de Saúde 

do Distrito Federal, cuja finalidade é contribuir com a comunicação pacificadora e a 

construção de uma rede de afetos que previna violências, além de estimular 

aprendizagens aprazíveis que colaborem com o processo de autoconhecimento, 

autoaceitação e autoestima dos/das estudantes. 

Justificativa 

A partir do Projeto de Saúde Mental, busca-se promover a cultura de paz no 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, estimulando o sentimento de 

pertencimento e prevenindo situações de conflito no ambiente escolar. 

Objetivos 

Formar uma rede de afetos, estimulando ações que promovam a cultura da 

paz e o fortalecimento do enfrentamento de vulnerabilidades que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar dos/das estudantes; bem como 

estimular aprendizagens aprazíveis que colaborem com o processo de 

autoconhecimento e autoestima dos/das estudantes como promoção da saúde 

mental e prevenção de violência. 

Metodologia 

O projeto desenvolve-se por meio de encontros semanais (uma vez por 

semana no contraturno escolar). Os/As estudantes participam das oficinas que 

trabalham temas relacionados à valorização da vida, como projetos de vida, 

autoconhecimento, inteligência emocional etc. 

Responsável 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) do Centro de Ensino Fundamental 

01 de Planaltina. 

Público-Alvo 

Todos/as os/as estudantes matriculados/as no Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina neste ano letivo. 

Avaliação 
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A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos. Com toda a Comunidade Escolar, será realizado, 

periodicamente, um balanço das alterações contempladas por este projeto, 

situações nas quais será possível analisar se as intervenções foram válidas e 

satisfatórias.  

 

12.32 PROJETO ESCREVENDO MEMÓRIAS 

 

PROJETO ESCREVENDO MEMÓRIAS 

Apresentação 

A ideia central do projeto “Escrevendo Memórias” é levar os/as estudantes do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina à reflexão relativa à construção de 

memórias, principalmente no que diz respeito à formação identitária, seja a de uma 

coletividade, seja a de um indivíduo. 

Objetivo Geral 

Compreender a importância da história de vida e do protagonismo do/a 

estudante na construção da História da Humanidade. 

Objetivos Específicos 

 Incitar a busca pelo conhecimento da história de família; 

 Reforçar os laços familiares e o reconhecimento da ancestralidade; 

 Aprender a utilizar métodos de pesquisa da História Oral e da Micro-História; 

 Estimular a valorização das fases da própria vida e do processo de 

amadurecimento dos/das estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina. 

Metodologia / Atividades Desenvolvidas 

 Produção dos Memoriais: solicitar aos/às estudantes que escrevam as histórias 

de suas vidas, nas seguintes etapas: 

1º) Quem sou eu? 

2º) Quem cuida de mim?  

3º) Os melhores momentos da minha vida. 

4º) As coisas nas quais acredito. 

5º) Quem são meus amigos? 

5º) Como foi minha vida escolar (do 1º ao 8º ano)? 
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6º) Quais são minhas expectativas em relação ao Ensino Médio? 

7º) O que eu quero para o futuro? 

 Utilização de trechos de Diário de Bitita (de Carolina Maria de Jesus), de Ponciá 

Vicêncio (de Conceição Evaristo) e de Cartas Para Minha Mãe (de Teresa 

Cárdenas) para buscar um “encontro de narrativas”, no qual os/as estudantes 

reconhecem as histórias ancestrais nos textos literários.  

- Perguntas motivadoras: Estas histórias me pertencem? O que, em mim, reflete 

a personalidade dos meus avós/pais? 

 Exposição dos memoriais. 

 Socialização dos “Saberes Ancestrais” (conhecimento aprendido em família e 

transmitido entre as gerações). 

 Interdisciplinaridade: As obras literárias como contexto para aulas de História e 

vice-versa. Exemplos: 

- Scholastique Mukasonga: Imperialismo na África (9º ano); 

- Eliane Potiguara: Questões indígenas no Brasil (todas os anos); 

- Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo: Sociedade Brasileira no Pós-

abolição (9º ano); 

- Cristiane Sobral e MeiMei Bastos: a realidade social brasileira (todos os anos); 

- Malala Yousafzai e Deborah Ellis: Conflitos no Oriente Médio (9º ano); 

- Teresa Cárdenas: Diáspora africana e realidade da população afro-latina 

(todos os anos); 

 Realização de saraus literários na biblioteca e nos demais espaços da escola; 

 Manutenção das Batalhas de Slam e de Rimas a partir das histórias lidas nos 

livros; 

 Leitura e interpretação das obras nas aulas de Língua Portuguesa; 

 “Aulões” interdisciplinares de Literatura e História; 

 Produção de fanzines a respeito da vida e das obras das escritoras. 

Responsável 

Coordenadora Pedagógica Thaís Lopes Rocha. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos e contará, também, com: 

 Registro, por meio de relatórios/ diários de bordo, das atividades desenvolvidas; 
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 Avaliação da produção dos memoriais e de todas as atividades desenvolvidas 

no projeto (saraus de poesia, batalhas de rima, rodas de conversa, etc.); 

 Reflexão cotidiana e coletiva acerca das etapas de execução do projeto, 

respeitando às demandas de toda a Comunidade Escolar e considerando as 

singularidades existentes; 

 Produção de diagnósticos a partir dos resultados obtidos com a execução do 

projeto. 

 

12.33 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

 

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

Justificativa 

O laboratório é um ambiente de aprendizagem que possibilita ao/à aluno/a 

associar assuntos relacionados à teoria de forma dinâmica. Na escola, quando esse 

espaço está em condições adequadas de uso, torna-se uma ferramenta importante 

no ensino, tornando-se uma maneira de visualizar e estruturar a produção dos 

conhecimentos científicos. Com isso, espera-se que o processo de revitalização 

laboratorial incentive a complementação das aulas, pois a realização de atividades 

diferenciadas no ensino de Ciências, como as aulas práticas, constitui um recurso 

eficaz na promoção do processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, este projeto visa à “repaginação” do Laboratório de Ciências do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, tornando-o um ambiente agradável 

e funcional (para que os/as alunos/as possam ter a oportunidade de conhecer e 

manipular diferentes instrumentos laboratoriais), com estrutura física propícia à 

aprendizagem, à boa convivência e ao bem-estar de estudantes, professores/as de 

Ciências e demais membros da esquipe pedagógica.  

Objetivo Geral 

Com o auxílio dos/das professores/as de Ciências do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina e de estudantes universitários/as voluntários/as do 

Curso de Ciências Naturais da Universidade de Brasília (UnB – Campus Planaltina), 

pretende-se revitalizar o Laboratório de Ciências da escola, deixando-o mais bonito, 

agradável e funcional para utilização pedagógica. 

Objetivos Específicos 
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  Revitalizar as paredes internas do Laboratório de Ciências, com pinturas, 

desenhos, frases e técnicas de grafitagem; 

 Realizar limpeza e organização do espaço do Laboratório de Ciências; 

 Reformar bancos escolares que se encontram quebrados e construir outros 

bancos para utilização no Laboratório de Informática; 

  Realizar reparos/recuperação/manutenção diversos no ambiente do Laboratório 

de Ciências; 

  Organizar, realizar triagem, catalogar e adquirir materiais e equipamentos 

escolares para o Laboratório de Ciências; 

  Instalar ponto de água (pia); 

 Melhorar a iluminação do Laboratório de Ciências; 

 Descartar, de forma segura, produtos químicos fora da data de validade ou sem 

condições de uso; 

  Etc.  

Responsáveis 

Equipe gestora, equipe pedagógica, professores/as de Ciências do Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina e estudantes universitários/as voluntários/as 

do Curso de Ciências Naturais da Universidade de Brasília (UnB – Campus 

Planaltina) e diversos membros da Comunidade Escolar. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, de acordo com os objetivos previstos. 

Com toda a comunidade escolar, será realizado, periodicamente, um balanço das 

alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será possível 

analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 

 

12.34 PROJETO CONHECENDO PROFISSÕES NA EJA INTERVENTIVA - 2019 

 

PROJETO CONHECENDO PROFISSÕES NA EJA INTERVENTIVA - 2019 

Apresentação 

A preocupação da inserção de jovens e adultos/as ao mundo do trabalho é 

uma constante desde o período de redemocratização do país. Pode-se constatar 

este fato na Constituição Federal de 1988 e no artigo 214, “item IV - formação para 

o trabalho” e no artigo 3º, “item XI - vinculação entre a educação escolar”, “o 
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trabalho e as práticas sociais” da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996. Dessa forma, o Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina promove 

a aplicação dessas legislações de forma coerente no seu cotidiano escolar, pois 

amplia esse debate na aplicação do princípio da educação com o trabalho. Essa 

articulação será realizada em dois eixos: ampliação da cultura do trabalho e 

possíveis vínculos de formação profissional continuada.  

O primeiro consiste em apresentar aos/às jovens e adultos/as possíveis 

atuações no mundo do trabalho. Serão apresentadas profissões de diferentes níveis 

de escolaridade. Dessa forma, não reforçamos a discriminação entre trabalho 

manual e intelectual, uma vez que tratamos com a mesma complexidade e 

dignidade trabalhos manuais ligados aos serviços como padeiro, mecânico, 

pedreiro, etc. e, conjuntamente, preconizamos a ampliação de horizonte de vida 

acadêmica e do trabalho por meio de profissões oriundas de cursos técnicos e, 

sobretudo, a possibilidade de acesso às profissões ligadas ao Ensino Superior. As 

atividades ligadas a esse eixo serão realizadas no turno de matrícula dos/das 

estudantes. 

O segundo eixo apresenta tentativas de estabelecer vínculos institucionais 

com entidades públicas e organizações não-governamentais com a finalidade de 

encaminhamento dos/das estudantes interessados/as na rápida inserção no mundo 

do trabalho. Sendo assim, esses/essas estudantes poderão exercer a 

aprendizagem e o exercício de uma nova profissão no contraturno dos estudos na 

escola. Além disso, há a possibilidade de estabelecer possíveis vínculos de 

conteúdos com disciplinas que o/a estudante curse em seu turno de matrícula. 

Justificativa 

A importância deste projeto é justamente a articulação entre mundo do 

trabalho, educação e inserção social de pessoas com deficiência. Os dois primeiros 

planos estão previstos na legislação já citada anteriormente e o segundo está 

vinculado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 41, “item XII – a 

disponibilização de educação técnica e profissionalizante, voltada à qualificação da 

pessoa com deficiência para sua inserção no mundo do trabalho”. 

Indicamos a necessidade de ampliar as perspectivas profissionais 

desses/dessas estudantes com o conhecimento de novas profissões, bem como 

aqueles/aquelas que desejem inserção imediata no mundo do trabalho com 
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formação inicial continuada. Dessa forma, garantimos a todos/todas os/as 

estudantes a possibilidade de conhecer profissões ligadas ao mais alto nível de 

estudo, assim como encaminhamos aqueles/aquelas que desejem, por sua 

condição socioeconômica, uma rápida inserção no mundo do trabalho em 

profissões de natureza manual ou de pouca exigência acadêmica. 

Público-Alvo 

 Para o primeiro eixo: todos/todas os/as alunos/as do 1º e 2º segmentos da 

Educação de Jovens e Adultos/as (EJA) Interventiva do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina. 

 Para o segundo eixo: os/as alunos/as que desejem e/ou tenham possibilidade 

do aprendizado, no contraturno, de uma nova profissão de rápida inserção no 

mundo do trabalho.  

Objetivos 

O objetivo geral do projeto é possibilitar o conhecimento de novas profissões e 

a ampliação do horizonte cultural frente ao mundo do trabalho. Os objetivos 

específicos são: 

 Conhecer diferentes profissões ligadas ao trabalho manual e intelectual; 

 Conhecer as possibilidades de acesso aos cursos técnicos e ao Ensino 

Superior; e 

 Verificar a possibilidade de encaminhamento de alguns/algumas estudantes 

para inserção de cursos de formação rápida para o mundo do trabalho. 

Conteúdos relacionados ao SOT 

    1ª Etapa: 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

 

 

 

 

Conhecimentos 

Gerais 

 Utilização correta de banheiros; 

 Utilização correta de transporte coletivo; 

 Trajetos de ônibus coletivo (numeração e leitura 

incidental); 

 Preenchimento de cheques, notas fiscais, cadastro 

pessoal, recibos, guias de depósitos e extratos 

bancários; 

 Utilização de caixas eletrônicos; 
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 Compras de objetos e utensílios em lojas; 

 Abertura de crediário; 

 Numeração básica (de endereço, telefones, sapatos, 

manequim, placas de carro, cartão de ponto); 

 Etiqueta básica (como se comportar em restaurantes, 

lanchonetes, festas e eventos sociais, hotéis, shopping, 

consultório médico e odontológico).  

 

2ª Etapa: 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

Segurança no 

trabalho 

 Acidente de trabalho; 

 Causas (falta de atenção, excesso de confiança, 

uso de equipamentos de segurança); 

 Equipamentos de proteção individual; 

 Telefones de emergência; 

 Relações Humanas. 

Higiene e saúde 

no trabalho 

 Vestuário adequado; 

 Cuidados com a vaidade e com a higiene do próprio 

corpo; 

 Uso correto de maquiagens, cosméticos, penteados e 

acessórios de moda; 

 Doenças; 

 Higiene dos materiais, equipamentos e local de 

trabalho; 

 Cuidado no uso do computador; 

 Noção de organização. 

 

3ª Etapa: 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

  A importância do documento; 



189 

 

Documentos 

essenciais do/da 

trabalhador/a 

 Tipos: CPF, Carteira de Identidade, Título de Eleitor, 

Carteira de Reservista e outros; 

 Como obtê-los; 

 Como usá-los (cuidado). 

 

 

 

Noções a respeito 

de legislação 

trabalhista 

 Contrato de trabalho; 

 Jornada de trabalho; 

 Direitos e deveres; 

 Salários e remunerações; 

 Faltas justificadas; 

 Férias; 

 13º salário; 

 Licenças; 

 A importância e as funções dos sindicatos. 

 

4ª Etapa: 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

Meio ambiente 

 Preservação; 

 Reciclagem, reutilização e redução do lixo; 

 Importância de ações coletivas para conservação e 

melhoria do meio ambiente; 

 Poluição ambiental. 

Noções de tempo 

e espaço 

 Calendário; 

 Horas; 

 Utilização correta de transporte coletivo. 

Cidadania 
 Direitos e deveres nos diversos setores (casa, escola, 

trabalho, rua etc.). 

 

5ª Etapa: 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

Preparação do/da  Característica do/da profissional; 
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profissional  Habilidades do/da profissional; 

 Profissão no mundo do trabalho; 

 Documentos pessoais; 

 Leitura e interpretação de textos; 

 Raciocínio; 

 Autoestima. 

Noções a respeito 

de legislações 

trabalhistas 

 Contrato de trabalho; 

 Tipos de contrato; 

 Jornada de trabalho; 

 Horas extras; 

 13º salário; 

 13º salário proporcional; 

 Atestado médico; 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 Auxílio-transporte; 

 Folgas; 

 Vendas de férias; 

 Licença maternidade; 

 Licença paternidade; 

 Estatuto da Criança e do/da Adolescente; 

 Demissão por justa causa; 

 Seguro desemprego; 

 Sindicatos (importância, função e estrutura); 

 Auxílio-alimentação; 

 Acidente de trabalho; 

 Aposentadoria; 

 Aviso prévio de dispensa; 

 Insalubridade, periculosidade e adicional noturno. 

 

6ª Etapa: 

HABILIDADES CONTEÚDOS 
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Preparação do 

profissional 

 Leitura e interpretação de textos; 

 Raciocínio; 

 Autoestima. 

Procedimentos 

adequados para 

busca de emprego 

 Apresentação pessoal e boas maneiras; 

 Informações pessoais; 

 Preenchimento de formulários; 

 Currículo. 

Higiene e saúde no 

trabalho 

 Vestuário adequado; 

 Cuidados com a vaidade e higiene do próprio corpo; 

 Uso correto de maquiagens, cosméticos, penteados e 

acessórios de moda. 

 Doenças; 

 Higiene dos materiais, equipamentos e local de 

trabalho; 

 Cuidado no uso do computador; 

 Noção de organização. 

Legislação 

relacionada à 

pessoa com 

deficiência 

 Lei Brasileira de Inclusão – Lei nº 13.146/2015; 

 Lei de Cotas – Lei nº 8.213/1991; 

 Lei nº 7.853/89 – dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social e dá 

outras providências; 

 Decreto 3.298/1999; 

 Lei nº 10.048/2000 – garante atendimento prioritário às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 Lei nº 10.098/2000 – estabelece normas e critérios para 

a promoção da acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

 Decreto 5.296/2004; 

 Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 

 

7ª Etapa: 
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HABILIDADES CONTEÚDOS 

Preparação do/da 

profissional 

 Leitura e interpretação de textos; 

 Raciocínio; 

 Autoestima. 

Relações 

interpessoais no 

trabalho 

 Comportamentos e atitudes; 

 Hierarquia; 

 Saber conviver com a diversidade e a pluralidade nos 

diferentes ambientes; 

 Comunicabilidade; 

 Cooperação; 

 Procedimentos adequados para a busca de emprego; 

 Currículo; 

 Agência de emprego do/da trabalhador/a; 

 Emprego formal, informal, autônomo e trabalho 

apoiado. 

Legislação 

relacionada à 

pessoa com 

deficiência 

 Instrução Normativa nº 05/91 – Secretaria Nacional do 

Trabalho: dispõe sobre a fiscalização do trabalho de 

pessoas portadoras de deficiência;  

 Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996: Institui as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Os artigos 3º e 4º, do decreto nº 2.208/97, contemplam 

a inclusão de pessoas em cursos de educação 

profissional de nível básico, independentemente de 

escolaridade prévia, além dos cursos de nível técnico e 

tecnológico; 

 Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999: 

Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa com deficiência; 

 Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000: Estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade para pessoa portadora de deficiência ou 
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com mobilidade reduzida; 

 Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007: 

Regulamenta o benefício de prestação continuada da 

assistência social devido à pessoa com deficiência; 

 Decreto 7.611/2011: assegura atendimento às 

especificidades dos/das estudantes com deficiências e 

em respeito a seus direitos, para que tenham acesso ao 

Currículo da Educação Básica.  

 

    8ª Etapa: 

HABILIDADES CONTEÚDOS 

Preparação do/da 

profissional 

 Leitura e interpretação de textos; 

 Raciocínio; 

 Autoestima. 

Noções de tempo 

e espaço 

 Calendário; 

 Horas; 

 Utilização correta de transporte público. 

O mundo do 

trabalho 

 Trabalho autônomo; 

 Emprego formal e emprego informal; 

 Emprego competitivo apoiado (Individual, Enclave e 

Equipe Móvel); 

 Cooperativas; 

 Microempresas; 

 Busca de qualidade profissional; 

 Cursos profissionalizantes; 

 A importância dos estudos (resgate acadêmico). 

 

Direitos Humanos 

 Declaração Universal do Direitos Humanos; 

 Direitos Básicos: ir e vir, exigir o cumprimento da lei, 

direito de ser tratado pelos agentes do Estado com 

respeito e dignidade; 

 Preconceito e discriminação; 
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 Discriminação étnica, por cor, por raça, por religião, 

sexual, por deficiência, social etc. 

 

 

Meio ambiente 

 Preservação; 

 Reciclagem, reutilização e redução do lixo; 

 Importância de ações coletivas para conservação e 

melhoria do meio ambiente; 

 Poluição ambiental. 

  
 

Metodologia 

A pedagogia de projetos é a abordagem didática preponderante no 

conhecimento de diferentes profissões. Dessa forma, utilizaremos aulas-passeio em 

diferentes locais de trabalho, oficinas interativas com profissionais de diferentes 

áreas e possível vínculo institucional com estudantes de Ensino Superior.  

As ações serão mapeadas e agrupadas por atividades. Além disso, serão 

organizadas no intuito de estabelecer os conteúdos do Serviço de Orientação ao 

Trabalho com o mundo do trabalho de forma prioritariamente prática e amparada na 

cultura do mundo do trabalho. Para isso, são necessárias várias ações no turno 

escolar: estudo do meio, aulas-passeio, elaboração de questionários pelos/pelas 

alunos/as e pesquisas realizadas por eles/elas em relação aos assuntos tratados.  

Cronograma 

 1º semestre de 2019: articulação com possíveis entidades públicas de Ensino 

Superior e Ensino Técnico, assim como articulação com diferentes locais de 

trabalho e profissionais atuantes. 

 2º semestre de 2019: realização de possíveis visitas às instituições de ensino, 

locais de trabalho e visitas de profissionais à escola. 

Responsáveis 

Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica da EJA Interventiva e 

Professores/as da EJA Interventiva (1º e 2º Segmentos). 

Acompanhamento e Avaliação 

O projeto será avaliado processualmente com diálogo entre docentes, 

coordenação e estudantes. Todas as avaliações dialogadas serão registradas. 
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12.35 PROJETO EUREKA 

 

PROJETO EUREKA 

Justificativa 

Pelo segundo ano consecutivo, o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina está participando das ações do Projeto Eureka, em parceria com 

professores/as e alunos/as da Universidade de Brasília (UnB – Campus Planaltina). 

Tal ação pedagógica tem como proposta a interdisciplinaridade, integrando saberes 

e divulgando a produção de conhecimento da Universidade junto à comunidade de 

Planaltina. Por meio da prática de xadrez, pretende-se oportunizar experiências e 

conhecimentos relativos a esse jogo, em articulação com o ensino de Ciências. 

Objetivo Geral 

Com o auxílio de professores/as da Universidade de Brasília (UnB – Campus 

Planaltina) e de estudantes universitários/as voluntários/as do Curso de Ciências 

Naturais da referida Universidade, pretende-se incentivar a prática de xadrez no 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Objetivos Específicos 

 Contribuir para promover, com o auxílio de professores/as da Universidade de 

Brasília (UnB – Campus Planaltina) e de estudantes universitários/as 

voluntários/as do Curso de Ciências Naturais da referida Universidade, a formação 

integral dos/das estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 
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por meio da prática de xadrez; 

 Integrar saberes das Ciências por meio de atividades pedagógicas, lúdicas e 

científicas com o uso de multimeios para a divulgação dos conteúdos das Ciências 

Naturais com métodos e técnicas inovadoras; e 

 Realizar atividades interdisciplinares, integrando saberes e divulgando a 

produção de conhecimento da Universidade junto à Comunidade Escolar do Cento 

de Ensino Fundamental 01 de Planaltina.  

Responsáveis 

Os/As responsáveis pelo Projeto Eureka no Centrinho são os/as professores 

Rosy Vasconcelos e Adriano Vasconcelos (ambos da Universidade de Brasília - 

UnB - Campus Planaltina) e estudantes universitários/as voluntários/as da referida 

Universidade, além de diversos membros da Comunidade Escolar do Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina (equipe gestora, equipe pedagógica, 

professores/as etc.). 

Público-Alvo 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, o público-alvo do Projeto 

Eureka engloba estudantes, professores/as, iniciantes e enxadristas da 

Comunidade Escolar. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, de acordo com os objetivos previstos. 

Com toda a Comunidade Escolar, será realizado, periodicamente, um balanço das 

alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será possível 

analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 

 

12.36 PROJETO SAÚDE DO/DA ADOLESCENTE COM ESTUDANTES DO 

CURSO DE MEDICINA DO UniCEUB 

 

PROJETO SAÚDE DO/DA ADOLESCENTE COM ESTUDANTES DO CURSO DE 

MEDICINA DO UniCEUB 

Justificativa 

O Projeto “Saúde do/da Adolescente com Estudantes do Curso de Medicina 

do UniCEUB” possui o intuito de realizar ações de elevação da autoestima, do bem-

estar e do conhecimento dos/das alunos/as do 8º ano do Centrinho por meio da 
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realização de oficinas com abordagem de diversas temáticas relacionadas à área 

da Saúde. Trata-se de uma parceria entre o Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina e professores/as e estudantes universitários/as voluntários/as do Curso 

de Medicina do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). 

Objetivo Geral 

Com o auxílio de professores/as do Centro Universitário de Brasília 

(UniCEUB) e de estudantes universitários/as voluntários/as do Curso Medicina da 

referida Universidade, pretende-se elevar a autoestima, o bem-estar e o 

conhecimento dos/das alunos/as do 8º ano do Centrinho por meio da realização de 

oficinas com abordagem de diversas temáticas relacionadas à área da Saúde. 

Objetivos Específicos e Cronograma de Atividades 

 Realizar, no mês de abril de 2019, a oficina “Projeto de vida e autoestima”; 

 Realizar, no mês de abril de 2019, a oficina “Desenvolvimento sexual feminino e 

masculino, sexualidade, valores, responsabilidade sexual e gravidez na 

adolescência”; 

 Realizar, nos meses de maio e junho de 2019, a oficina “Saúde Mental”; e 

  Realizar, no mês de junho, a oficina “Uso de drogas e violência na adolescência, 

formas de abordagem e prevenção”. 

Responsáveis 

Os/As responsáveis pelo Projeto “Saúde do/da Adolescente com Estudantes 

do Curso de Medicina do UniCEUB” no Centrinho são os/as professores do Centro 

Universitário de Brasília (UniCEUB), principalmente a Professora Doutora Fabiana 

Cartaxo, e estudantes universitários/as voluntários/as do Curso de Medicina da 

referida Universidade, além de diversos membros da Comunidade Escolar do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (equipe gestora, equipe 

pedagógica, professores/as etc.). 

Público-Alvo 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, o público-alvo do Projeto 

“Saúde do/da Adolescente com Estudantes do Curso de Medicina do UniCEUB” são 

os/as estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental (turno matutino). 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, de acordo com os objetivos previstos. 

Com toda a Comunidade Escolar, será realizado, periodicamente, um balanço das 
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alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será possível 

analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 

 

12.37 PROJETO “É NOIZ NA ESCOLA” 

 

PROJETO “É NOIZ NA ESCOLA” 

Justificativa 

A importância do Hip-Hop entre as culturas existentes apresenta como 

característica o fato de ser um aliado na educação da juventude, que encontra 

nessa arte um reconhecimento de si e do seu meio social. Ele reúne diferentes 

manifestações artísticas que traduzem a indignação, o sofrimento e o desejo de um 

futuro melhor. Uma dessas manifestações formou-se por meio da dança de rua. As 

relações que se processam entre corpo, dança e sociedade são fundamentais para 

a compreensão e eventual transformação da realidade social. A dança de rua tem o 

potencial de trabalhar a capacidade de criação, imaginação, sensação e percepção, 

integrando o conhecimento corporal ao intelectual. Neste contexto, o Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina, buscando uma atuação cada vez mais 

participativa junto à comunidade, pretende apoiar o desenvolvimento das aulas de 

Hip-Hop em suas dependências escolares. 

Objetivo Geral 

Promover a inclusão social de estudantes do Centro de Ensino Fundamental 

01 de Planaltina, utilizando o Hip-Hop como forma de expressão no ambiente 

escolar. 

Objetivos Específicos  

 Inserir crianças, adolescentes e adultos em projetos de caráter socioeducativo 

que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal e social; 

 Valorizar a cultura, em suas diferentes expressões, como dimensão fundamental 

do desenvolvimento; 

 Proporcionar momentos de musicalidade, ritmo e criatividade para os/as 

estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina; 

 Disseminar o conhecimento e a prática de danças urbanas no ambiente escolar; 

 Promover a valorização do movimento de cultura e arte Hip-Hop. 

Responsáveis 



199 

 

O Projeto “É Noiz na Escola” é uma parceria entre o Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina e Fabiana Balduína Freitas da Silva e sua equipe, 

com o apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). 

Público-Alvo 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, o público-alvo do Projeto 

“É Noiz na Escola” são os/as estudantes da Escola Integral e do Ensino Regular do 

Ensino Fundamental matriculados/as no turno matutino. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, de acordo com os objetivos previstos. 

Com toda a Comunidade Escolar, será realizado, periodicamente, um balanço das 

alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será possível 

analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 

 

12.38 PROJETO “POESIA NAS QUEBRADAS” 

 

PROJETO “POESIA NAS QUEBRADAS” 

Justificativa 

 O grupo do Projeto "Poesia nas Quebradas" é parceiro do Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina (Centrinho) e tem realizado ações na referida 

Unidade de Ensino em 2019, trazendo para a escola: cor, alegria, empatia, dança, 

poesia, elevação da autoestima de nossos/as estudantes e profissionais, aula e 

demonstração de grafitagem, free style, break dance, além de muito carinho e 

amor... Cabe ressaltar que a ação é dedicada à projeção e fortalecimento do hip-

hop, com foco na literatura periférica por meio de um importante movimento de 

valorização dos elementos dessa linguagem/cultura das periferias, como: graffiti, 

DJ, MC, poetas, breaking e o conhecimento. O projeto, de cunho educacional, visa 

a fortalecer a cultura de paz que precisa ser conquistada na sociedade. 

Objetivo Geral 

Promover a inclusão social de estudantes do Centro de Ensino Fundamental 

01 de Planaltina, utilizando o Hip-Hop com foco nas diferentes formas de linguagem 

e na literatura periférica. 

Objetivos Específicos  

 Inserir crianças, adolescentes e adultos/as em projetos de caráter socioeducativo 
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que contribuam para seu desenvolvimento pessoal e social; 

 Valorizar a cultura, em suas diferentes expressões, como dimensão fundamental 

do desenvolvimento humano; 

 Proporcionar a introdução da musicalidade, ritmo, poesia e criatividade; 

 Disseminar o conhecimento e a prática de danças urbanas; 

 Realizar aulas e demonstrações de grafitagem, free style, break dance; e 

 Promover a valorização do movimento de cultura e arte Hip-Hop. 

Responsáveis 

A referida ação pedagógica refere-se a uma parceria entre o Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina o grupo do Projeto “Poesia nas Quebradas”, 

cujos/cujas integrantes são: 

 Direção Geral: Ravena Carmo;  

 Coordenacão/Arte-Educadora poesia e rima: MC Debrete; 

 Arte-Educadora/ poesia e rima: MC Aline; 

 Arte-Educadora/grafitti: Iasmim Kali;  

 Arte-Educador/breaking: Byboy Kamon;  

 Arte-Educador/DJ: Sapo Soul;  

 Intérprete de Libras: Lua Nzinga;  

 Educomunicador/Fotógrafo: Kadan Lopes;  

 Designer: Luciano Monstro; e  

 Produção Executiva: Julyana Duarte.  

Público-Alvo 

No Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, o público-alvo do Projeto 

“Poesia nas Quebradas” são todos/as os/as estudantes matriculados/as neste ano 

letivo. Cabe ressaltar que os textos poéticos de dois estudantes do turno vespertino 

do Centrinho foram selecionados/as para compor o livro do Projeto “Poesia nas 

Quebradas”, cujo lançamento será realizado em maio de 2019. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, de acordo com os objetivos previstos. 

Com toda a Comunidade Escolar, será realizado, periodicamente, um balanço das 

alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será possível 

analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 
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12.39 PROJETO “ABRAÇO TAMANHO FAMÍLIA” 

 

PROJETO “ABRAÇO TAMANHO FAMÍLIA” 

Justificativa 

 Este projeto surgiu a partir da sistematização de práticas de acolhimento, de 

respeito e de divulgação de informações que têm sido oferecidas às famílias de 

estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina (Centrinho) e que 

são realizadas na referida Unidade de Ensino desde o ano letivo de 2014. 

Objetivo Geral 

Promover o envolvimento das famílias dos/das estudantes com a escola, a 

fim de promover a integração efetiva e a participação em atividades diversas no 

ambiente escolar. 

Objetivos Específicos  

 Oferecer, às famílias dos/das estudantes do Centro de Ensino Fundamental 01 

de Planaltina, acolhimento/atendimento/tratamento respeitoso e humanizado; 

 Integrar pais/mães/responsáveis, equipe gestora, professores/as, estudantes e 

todos os segmentos da Comunidade Escolar; 

 Realizar, com as famílias dos/das estudantes, debate a respeito de como 

estabelecer limites sem desrespeitar a personalidade da criança e do/da 

adolescente;             

 Disponibilizar, às famílias dos/das estudantes, mensagens, orientações e 

informações gerais a respeito de atividades relacionadas ao Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina (como, por exemplo, prestação de contas) e à vida 

escolar dos/das alunos/as de maneira ampla. Isso pode ocorrer em reuniões 

periódicas, por meio do aplicativo da Carteirinha Estudantil, por meio de bilhetes 

e/ou da página da escola no Facebook etc.; 

 Utilizar a Carteirinha Estudantil como medida que visa ao aumento da segurança 

no ambiente escolar e também como forma de a Escola se comunicar 

rapidamente com as famílias e elas terem acesso às informações escolares; 

 Realizar, durante as reuniões bimestrais de Pais/Mães/Responsáveis, antes da 

entrega de boletins e/ou relatórios escolares dos/das estudantes, o acolhimento 

prévio das famílias pela Direção do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina (no pátio superior); 
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 Proceder à entrega de senhas de atendimento (por ordem de chegada) para 

sistematizar e facilitar a entrega de resultados bimestrais dos/das estudantes nas 

reuniões bimestrais de Pais/Mães/Responsáveis, despreocupando, assim, as 

pessoas que irão buscar as notas e evitando a formação de filas; 

 Priorizar, sempre que possível, o dia de sábado para a realização reuniões 

escolares bimestrais, visto que se trata de uma data pertencente ao fim de 

semana e, assim, facilitará a maior presença de pais/mães/responsáveis a esses 

eventos (é válido informar que, por lei, nessas ocasiões, essas pessoas têm 

direito à Declaração de Comparecimento para justificativa de ausência no 

ambiente de trabalho); 

 Realizar, sempre que possível durante as reuniões escolares bimestrais (com a 

presença de todos/as os segmentos da Comunidade Escolar e com mediação do 

Conselho Escolar), a consulta/votação a respeito de diversos assuntos relativos à 

realidade do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e à vida escolar 

dos/das estudantes; 

 Trazer, sempre que possível, ao ambiente escolar, profissionais externos/as (ou 

do quadro do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina) em regime de 

parceria (psicólogos/as, pedagogos/as, coachs, orientadores/as educacionais 

etc.) a fim da realização de palestras, rodas de conversa, oficinas etc.; e 

 Convidar as famílias para estarem presentes em ações de reparos e 

“repaginação” do ambiente escolar, como, por exemplo, mutirões. 

Cronograma 

As atividades do projeto estão divididas por bimestre letivo de acordo com 

as seguintes temáticas: 

 1º Bimestre/2019: Trabalho das famílias com as crianças e os/as adolescentes. 

- Como lidar com situações adversas; 

- Limites; 

- Possibilidades; 

- Respeito; 

- Autoridade de bons tratos (educação equilibrada com estabelecimento de 

limites); 

- Autoritarismo; 

- Permissividade; 
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- Disciplina positiva; 

- Comunicação não-violenta; 

- Etc. 

Observação: Essa ação contará com a presença da Orientadora Educacional do 

Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina e com a parceira de um psicólogo. 

 

 2º Bimestre/2019: Saúde mental das crianças, dos/das adolescentes e de suas 

famílias. 

- Autoestima; 

- Autoaceitação; 

- Conflitos; 

- Problemas psicológicos e sociais; 

- Depressão;  

- Bullying; 

- Automutilação; 

- Suicídio; 

- Respeito às diferenças; 

- Etc. 

 

 3º Bimestre/2019: Ampliação da participação da família na vida escolar do/da 

estudante. 

- Integração entre escola, famílias e estudantes; 

- Como pais/mães/responsáveis podem participar mais da trajetória escolar 

dos/das estudantes?; 

- Etc. 

 

 4º Bimestre/2019: Colhendo os frutos.  

- Avaliação do trabalho realizado durante o ano letivo; 

- Confraternização entre escola, famílias e estudantes; 

- Etc. 

Responsáveis 

Os/as responsáveis pelo Projeto “Abraço Tamanho Família” são: a Equipe 

Gestora, a Coordenação Pedagógica, o Serviço de Orientação Educacional e os/as 
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parceiros/as diversos/as do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina. 

Público-Alvo 

As famílias de todos/as os/as estudantes matriculados/as no Centro de 

Ensino Fundamental 01 de Planaltina (e os/as próprios/as estudantes). 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, de acordo com os objetivos previstos. 

Com toda a Comunidade Escolar, será realizado, periodicamente, um balanço das 

alterações contempladas por este projeto, situações nas quais será possível 

analisar se as intervenções foram válidas e satisfatórias. 

 

12.40 PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR DE MATEMÁTICA NO 

CONTRATURNO 

 

PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR DE MATEMÁTICA NO CONTRATURNO 

Apresentação 

Este projeto do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina tem como 

objetivo oferecer aulas de reforço dos conteúdos de matemática para os/as 

estudantes da professora Víviann Danielle Sabino Mendes. 

Justificativa 

O projeto será implantado porque foi verificada, pela professora Víviann 

Danielle Sabino Mendes e por outros membros da Comunidade Escolar do Centro 

de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, a necessidade urgente de oferecer aulas 

de reforço dos conteúdos de matemática para os/as estudantes com defasagem 

e/ou com falta de pré-requisitos no referido componente curricular. 

Objetivo Geral 

Oferecer, no contraturno, aulas de reforço dos conteúdos de matemática (de 

séries anteriores e da série atual – 9º ano do Ensino Fundamental) para os/as 

estudantes da professora Víviann Danielle Sabino Mendes com o intuito de 

promover melhoria da aprendizagem e do desempenho desses/dessas alunos/as no 

referido componente curricular. 

Metodologia 

 O projeto contará com a participação de alunos/as dos 9ºs anos G, H, I, J, K e L 

da professora Víviann Danielle Sabino Mendes, com aulas de reforço do 
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conteúdo de matemática no contraturno das aulas (ou seja, no turno 

vespertino); 

 A equipe pedagógica auxiliará a professora Víviann Danielle Sabino Mendes na 

preparação/confecção do material utilizado e no direcionamento dos trabalhos; 

 A ação pedagógica também conta com o auxílio de estudantes monitores/as; e 

 A partir das ações do projeto, pretende-se oferecer mecanismos de apoio ao/às 

alunos/as com dificuldades de aprendizagem. 

Público-Alvo 

Estudantes dos 9ºs anos G, H, I, J, K e L. 

Responsável 

Professora Víviann Danielle Sabino Mendes. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos.  

 

12.41 PROJETO DE MONITORIA DE MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 

 

PROJETO DE MONITORIA DE MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 

Apresentação 

Este projeto do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina tem como 

objetivo oferecer monitoria escolar nas aulas (regulares e de reforço) de matemática 

para os/as estudantes da professora Víviann Danielle Sabino Mendes. 

Justificativa 

O projeto será implantado porque foi verificada, pela professora Víviann 

Danielle Sabino Mendes e por outros membros da Comunidade Escolar do Centro 

de Ensino Fundamental 01 de Planaltina, a necessidade urgente de oferecer 

monitoria (nas aulas regulares e de reforço) de matemática para os/as estudantes 

com defasagem e/ou com falta de pré-requisitos no referido componente curricular. 

Objetivo Geral 

Oferecer, no turno e no contraturno, monitoria de matemática (nas aulas 

regulares e de reforço) a fim de promover melhoria da aprendizagem e do 

desempenho de alunos/as com baixo rendimento no referido componente curricular, 

além de proporcionar, aos/às estudantes monitores/as, vivências de 
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responsabilidade, de solidariedade e de protagonismo. 

Metodologia 

 O projeto contará com a participação de alunos/as dos 9ºs anos G, H, I, J, K e L 

da professora Víviann Danielle Sabino Mendes, com monitoria nas aulas 

(regulares e de reforço) de matemática no turno e no contraturno das aulas (ou 

seja, nos turnos matutino e vespertino); 

 A equipe pedagógica auxiliará a professora Víviann Danielle Sabino Mendes na 

preparação/confecção do material utilizado e no direcionamento dos trabalhos; 

e 

 A partir das ações do projeto, pretende-se oferecer mecanismos de apoio ao/às 

alunos/as com dificuldades de aprendizagem. 

Público-Alvo 

Estudantes dos 9ºs anos G, H, I, J, K e L. 

Responsáveis 

Professora Víviann Danielle Sabino Mendes e estudantes monitores/as. 

Avaliação 

A avaliação do projeto será contínua, diagnóstica e formativa, de acordo com 

os objetivos previstos.  

 

13 APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO CEF 01 DE PLANALTINA NO 

CIRCUITO DE CIÊNCIAS/2019 

 

A ação pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina é 

bastante ativa. Isso é demonstrado também por meio das atividades da Feira de 

Ciências, Arte e Cultura do Centrinho e da participação desta escola no Circuito de 

Ciências (etapas local/regional e distrital). Neste ano letivo, professores/as do CEF 

01 de Planaltina, juntamente à Equipe Pedagógica, estão estruturando projetos (com 

a temática “Bioeconomia: Diversidade e Riquezas para o Desenvolvimento 

Sustentável”) que serão apresentados nesses eventos em 2019.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Relação de Diretores/as que contribuíram para o desenvolvimento 

do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

 

ANO DE INÍCIO DA GESTÃO DIRETORES/AS 

1972 Deusdedit Jardim da Silva 

1972 Dália Afonso Ribeiro 

1978 Lucimar de Almeida Santos Rocha 

1980 Marina dos Santos da Silva 

1989 Maria José Correia Muniz  

1992 Marlene Rezende Ferreira 

1995 Erotides Nogueira Salgado 

2000  Mércia Aparecida de Lima 

2014  Edna Rodrigues da Rocha 
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ANEXO 2 – Localização do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina 

(Centrinho) 
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ANEXO 3 – Vista do Centro de Ensino Fundamental 01 de Planaltina por 

satélite 
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ANEXO 4 – Vista aproximada do Centro de Ensino Fundamental 01 de 

Planaltina (Centrinho) 
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ANEXO 5 – CURRÍCULO PARA LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA 

LÍNGUA – L2  

 

6° ano (1º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo) 

 

1° bimestre 

 Variedades linguísticas: linguagem verbal e não-verbal; linguagem formal e 

informal; 

 Encontros vocálicos: Ditongo, Tritongo e Hiato; 

 Encontros Consonantais e Dígrafos. 

 Leitura e Redação: Cartoons, Histórias em Quadrinhos, Charges e Tirinhas. 

2° bimestre 

  Substantivo: Definição; Classificação: comum, próprio, simples, composto, 

primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo; 

  Artigo: Definidos e Indefinidos; 

 Ortografia: X e CH; 

 Leitura e Redação: Fábulas. 

3° Bimestre 

  Adjetivo: Definição;  

 Pronomes: Definição; Pronomes Pessoais; 

  Ortografia: Sinônimos e Antônimos; 

 Leitura e Redação: Lendas. 

4º Bimestre 

 Verbos: Definição e Conjugações (1ª, 2ª e 3ª); 

  Ortografia: G e J; 

 Leitura e Redação: Contos e Narração. 
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ANEXO 6 - CURRÍCULO PARA LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA 

LÍNGUA – L2  

 

7º ano (2º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo) 

 

 

1° Bimestre 

 Gêneros textuais: Poesia e Prosa;  

 Recursos da Linguagem Poética; 

 Ortografia: S, SS, Z, SC, Ç, XC e X; 

 Revisão de artigos; 

 Revisão de substantivos: Definição e Classificação; 

 Leitura e Redação: Artigo de Informação: jornais, revistas e Internet. 

2° Bimestre 

 Revisão de adjetivos: Classificação: Locução adjetiva, Adjetivos pátrios, 

Simples e Composto, Primitivo e Derivado; 

 Pontuação: Ponto Final, Interrogação, Exclamação, Vírgula, Dois Pontos, 

Reticências; 

 Leitura e Redação: Diálogo. 

3° Bimestre 

 Verbos: Definição; Conjugações (revisão); Tempos verbais; Formas nominais; 

 Ortografia: mal/mau; 

 Leitura e Redação: Descrição. 

4° Bimestre 

 Pronomes: Definição; Classificações: possessivos, demonstrativos e de 

tratamento; 

 Preposição: Definição; 

 Ortografia: Homônimos e Parônimos; 

 Leitura e Redação: Dissertação. 
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ANEXO 7 - CURRÍCULO PARA LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA 

LÍNGUA – L2  

 

8º ano (1º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo) 

 

1° Bimestre 

 Substantivos: Definição; (revisão) Flexões: Gênero (epiceno, comum de dois 

gêneros e sobrecomuns), Número (singular e plural), Grau (aumentativo e 

diminutivo); 

 Ortografia: Homônimos e Parônimos; 

 Leitura e Redação: Interpretação de textos: Histórias em Quadrinhos e 

Fábulas. 

2° Bimestre 

 Revisão de adjetivos: Definição (revisão); Flexões: Gênero (masculino, 

feminino, uniforme e biforme); Número (singular e plural); Grau: comparativo 

(igualdade, inferioridade e superioridade) e superlativo; 

 Conjunções: Definição; 

 Ortografia: Antônimos e Sinônimos;  

 Pontuação; 

 Leitura e Redação: Interpretação de textos: Descrição; Narração; Diálogos.  

3° Bimestre 

 Verbos: Definição; Verbos regulares e irregulares; Modos (indicativo, subjuntivo 

e imperativo); Tempos (pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais-

que-perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito);  

 Ortografia: S, SS, Z, SC, Ç, XC e X; 

 Leitura e Redação: Interpretação de textos: Poesia e Prosa. 

4° Bimestre 

 Advérbios: Definição; Classificação: modo, lugar, tempo, intensidade, negação, 

afirmação e dúvida; 

 Pronomes: Definição; Classificação: interrogativos e indefinidos; 

 Ortografia: Uso dos Porquês; Más, mas e mais; 
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 Leitura e Redação: Interpretação de textos: Texto informativo; Texto 

argumentativo. 

 



220 

 

ANEXO 8 – CURRÍCULO PARA LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA 

LÍNGUA – L2  

 

9º ano (2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo) 

 

 

1° Bimestre 

 Verbos: Definições; Regulares e Irregulares; Modos (subjuntivo e imperativo); 

 Ortografia: S, SS, Z, SC, Ç, XC e X; Homônimos e Parônimos; 

 Leitura e Redação: Poesia e Prosa. 

2° Bimestre 

 Numeral: Definições; Classificações: cardinal, ordinal, multiplicativo e 

fracionário; 

 Pontuação: Revisão: Ponto Final, Interrogação, Exclamação, Vírgula, Dois 

Pontos, Reticências e Aspas; 

 Leitura e Redação: Diálogo; Narração: Elementos da Narrativa. 

3° Bimestre 

 Sujeito: Definições; Classificações: simples, composto, oculto e indeterminado; 

 Predicado: Definição; Classificações: nominal, verbal e verbo-nominal; 

 Ortografia: mal/mau; Antônimos e Sinônimos; 

 Leitura e Redação: Interpretação de textos: Contos. 

4° Bimestre 

 Frase: Definição; Classificação: nominal e verbal; 

 Oração: definição; 

 Período: Definições e Classificações: simples e composto; 

 Ortografia: Uso dos Porquês; G e J; X e CH; 

 Leitura e Redação: Interpretação de textos: Textos informativos; Textos 

interpretativos. 
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ANEXO 9 - CURRÍCULO PARA LÍNGUA INGLESA – ATENDIMENTO NA SALA 

DE L2  

 

6° ano (1º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo) 

 

 

1° bimestre 

 Vocabulário: Comandos, cumprimentos e permissões; 

 Vocabulário: Alfabeto; 

 Números até 20; 

 Pronomes pessoais. 

2° bimestre 

 Vocabulário: Cores; 

 Vocabulário: Materiais escolares; 

 Verbo To Be no presente: forma afirmativa; 

 Verbo To Be no presente: forma afirmativa contracta. 

3° Bimestre 

 Vocabulário: Dias da semana; 

 Vocabulário: Números do 20 ao 100; 

 Verbo To Be no presente; forma interrogativa. 

4º Bimestre 

 Vocabulário: Família; 

 Verbo To Be na forma negativa; 

 Verbo To Be na forma negativa contracta. 
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ANEXO 10 - CURRÍCULO PARA LÍNGUA INGLESA – ATENDIMENTO NA SALA 

DE L2  

 

7° ano (2º ano do 1º Bloco do 3º Ciclo) 

 

 

1° bimestre 

 Vocabulário: Comandos, cumprimentos e permissões; 

 Vocabulário: Estrangeirismos (Influência da Língua Inglesa no Brasil); 

 Vocabulário: Partes do corpo; 

 Revisão dos pronomes pessoais. 

2° bimestre 

 Vocabulário: Meses do ano; 

 Vocabulário: Adjetivos; 

 Revisão do verbo To Be; forma afirmativa; 

 Revisão do verbo To Be; forma afirmativa contracta. 

3° Bimestre 

 Vocabulário: Partes da casa; 

 Vocabulário: Números ordinais até 20; 

 Vocabulário: Datas; 

 Revisão do verbo To Be na forma interrogativa. 

4º Bimestre 

 Vocabulário: animais; 

 Artigos: A/AN; 

 Revisão do verbo To Be: forma negativa; 

 Verbo To Be na forma negativa contracta. 
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ANEXO 11 - CURRÍCULO PARA LÍNGUA INGLESA – ATENDIMENTO NA SALA 

DE L2  

 

8° ano (1º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo) 

 

 

1° bimestre 

 Vocabulário: Comandos, cumprimentos e permissões; 

 Vocabulário: Estrangeirismos (Influência da Língua Inglesa no Brasil); 

 Vocabulário: Alimentos; 

 Verbo Can. 

2° bimestre 

 Vocabulário: Wh–questions; 

 Vocabulário: Vestuário; 

 Verbo There To Be no presente: forma afirmativa; 

 Verbo There To Be no presente: forma interrogativa. 

3° Bimestre 

 Vocabulário referente à Internet; 

 Vocabulário: Meios de transporte; 

 Simple present; forma afirmativa. 

4º Bimestre 

 Vocabulário: Vestuário; 

 Vocabulário: Estações; 

 Simple present; forma interrogativa; 

 Simple present; forma negativa. 
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ANEXO 12 - CURRÍCULO PARA LÍNGUA INGLESA – ATENDIMENTO NA SALA 

DE L2  

 

9° ano (2º ano do 2º Bloco do 3º Ciclo) 

 

 

1° bimestre 

 Vocabulário: Comandos, cumprimentos e permissões; 

 Vocabulário: Estrangeirismos (Influência da Língua Inglesa no Brasil); 

 Simple Past Tense; forma afirmativa; 

 Simple Past Tense; verbos regulares e irregulares. 

2° bimestre 

 Vocabulário: comidas e bebidas; 

 Simple Past Tense; forma interrogativa; verbos regulares e irregulares; 

 How many/How much. 

3° Bimestre 

 Vocabulário: países, línguas e nacionalidades; 

 Simple Past Tense; forma negativa; verbos regulares e irregulares; 

 Pronomes demonstrativos; this/that/these/those. 

4º Bimestre 

 Vocabulário: lugares; 

 Futuro; Will; 

 Pronomes indefinidos. 

 


