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APRESENTAÇÃO 
 

O Centro de Ensino Fundamental 03 da Estrutural tem por missão a 
implementação do Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, 
assegurando uma educação de qualidade comprometida com a promoção humana do 
estudante, dando-lhe condições de construir aprendizagens significativas, garantindo seu 
acesso, sua permanência e seu sucesso, para o prosseguimento dos estudos e para o 
mundo do trabalho. 

A Instituição Educacional Centro de Ensino Fundamental 03 da Estrutural busca 
incentivar a participação de todos, principalmente contando com o apoio da família na 
promoção de ações com vistas ao cumprimento do compromisso de uma “ESCOLA 
DEMOCRÁTICA”, que, em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, tem como foco de atuação a aprendizagem e a felicidade de seus 
estudantes, compromisso assumido por uma gestão responsável e participativa de seus 
professores, servidores, pais e comunidade em geral. 

Nossa Proposta Pedagógica para 2019 baseia-se na política de governo “Escola 
Democrática”, em que todos participam desse processo, buscando um trabalho 
pedagógico que propicie o envolvimento efetivo de todos. 

Para o ano de 2019, as ações propostas visam reduzir e solucionar os fatores de 
emperramento do processo educativo constituído no documento ora apresentado. 
Utilizando-se dos dados coletados ao final do ano de 2018, a instituição está investida em 
diminuir ou até mesmo erradicar a evasão escolar por meio de suas iniciativas propostas. 

Para que a Proposta Pedagógica seja de fato um documento que oriente o CEF 03 
da Estrutural, esta instituição propiciou uma apresentação de propostas e projetos que 
foram discutidos durante a semana pedagógica realizada entre os dias 5/02/2019 e 
9/02/2019. Posteriormente, diversos pontos propostos durante a semana pedagógica 
foram revisitados e mais uma vez discutidos com os regentes e equipe, sempre visando o 
acordo e o contentamento de todos. Contamos ainda com o apoio da nossa coordenadora 
intermediária na adequação e estruturação da proposta supracitado. 

 
GESTORES 
 

 
 

Função Nome Matrícula Habilitação 

Diretor Wilson Ferreira Lopes 233096 Atividades / História / 
Adm. Escolar 

Vice-Diretor Marcelo Napoleão Richer Filho 2373831 Letras – 
Inglês/Português 

Chefe de 
Secretaria 

Thiago Moreira Brito 2093545 Secretária / Apoio 
Administrativo 



 

4 

 

HISTORICIDADE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DA ESTRUTURAL 
 

A portaria n° 19 de 26 de janeiro de 2017, aprova a criação do Centro de Ensino 
Fundamental 03 da Estrutural, o secretário de educação do Distrito Federal, no uso de 
suas atribuições que lhe conserve o artigo 105, parágrafo único inciso I e III da lei orgânica 
do DF, resolve:  

Artigo primeiro – Aprovar a criação do Centro de Ensino Fundamental 03 da 
Estrutural vinculado a coordenação regional de ensino do Guará; 

Artigo 2° - O Centro de Ensino Fundamental 03 da Estrutural funcionará no SIA 
TRECHO 02, lotes 1815/1825 do Distrito Federal; 

Artigo 3° - esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, Júlio 
Gregório Filho.  

Fica aqui citado a futura criação da Associação de Pais e Mestres do Centro de 
Ensino Fundamental 03 da Estrutural – APAM. No ano de 2017, a Unidade de Ensino 
passou a funcionar com 17 turmas de 6° ao 9° ano de ensino regular, mais 06 turmas de 
PAAE, com um total de 492 estudantes; No ano de 2019, a Unidade de ensino passou a 
funcionar com 24 turmas do 6° ao 9° ano do ensino regular, mais 03 turmas de PAAE, com 
um total de 483 estudantes. No ano de 2018, O CEF 03 aceitou o desafio de ser o berço 
de criação de um projeto piloto que está engajado em reestruturar a forma como o 
estudante em distorção idade/ano é atendido pelas instituições educacionais públicas.  

Esse projeto foi fruto de um trabalho intenso que angariou dados por meio de 
reuniões entre peritos em educação, pesquisas com os estudantes, inclusive os 
pertencentes ao CEF 03 da Estrutural. O fator crucial da criação desse projeto foi a 
necessidade de renovação dos parâmetros utilizados para a educação dentro do programa 
de avanço das aprendizagens. Outro fator determinante para a criação do projeto piloto foi 
a validade do programa anterior, essa tem sua data para caducar já determinada para 
meados de março de 2019.  
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DADOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 

Nome da Instituição Educacional Centro de Ensino Fundamental 03 do 

Guará 

Endereço SIA TRECHO 2 Lote 1815/1825 

Fone/e-mail Tel /fax: (61) 3045-2363         

 E-mail: cef03ce.guara@edu.se.df.gov.br 

Coordenação Regional de Ensino Guará 

Data de criação 27 de janeiro de 2017 

Autorização/Deliberação da SEEDF Portaria Nº 19 de 26/01/2017 

Turno(s) de funcionamento Matutino e Vespertino 

Nível de ensino ofertado Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano 

 
2DESCRIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO: 
 

Quantidade Descrição 

18 Salas de aula 

1 Biblioteca (em formação) 

1 Sala de coordenação 

1 Sala de Professores 

1 Direção 

1 Sala de Serviço de Orientação Educacional 

1 Secretaria 

1 Mecanografia 

1 Sala de Auxiliares e Vigias 

1 Cantina 

1 Depósito de merenda 

1 Depósito de material de limpeza 

1 Pátio coberto 

4 Banheiros para alunos 

1 Banheiros para professores 

1 Banheiros para servidores 

3 Banheiro para alunos (Deficiente físico) 

1 Banheiro para Educação Física 

1 Estacionamento 

3 Bebedouros 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

O quadro discente do CEF 03 possui estudantes oriundos da cidade Estrutural, em 
sua grande maioria, sendo que um quantitativo mínimo vem de regiões administrativas 
diversas. Entre estes, atendemos de forma inclusiva estudantes com necessidades 
educacionais especiais, sendo o atendimento e acompanhamento feitos pela orientação 
pedagógica e a direção, as quais subsidiam e acompanham o trabalho realizado pelos 
professores regentes. Caso haja necessidade, uma equipe de apoio itinerante, composta 
por psicólogo e pedagogo, comparece à escola uma vez por semana. 

Há uma quantidade significativa de crianças e adolescentes que passam parte dos 
seus dias sem supervisão, ou sob a tutela de familiares que se responsabilizam por elas. 
Outro dado que foi possível de ser observado trata da dificuldade das famílias em fazer 
parte efetiva da vida escolar dos jovens e adolescentes. A escola, por sua vez, orienta, nos 
casos de seu conhecimento, que os responsáveis de fato por essas crianças e/ou 
adolescentes busquem regularizar tal situação junto aos órgãos competentes. 

Devido a distância física existente entre o Centro de Ensino Fundamental 03 da 
Estrutural e a comunidade residente na cidade Estrutural (aproximadamente 6 km), é 
necessário que sejam empregadas campanhas cuja a meta seja a aproximação e a 
parceria entre as famílias que possuem estudantes nesta unidade e a própria unidade 
como um todo. Contando com o apoio da comunidade, a Instituição Educacional criará as 
instituições APAM (Associação de Pais, Alunos e Mestres), Conselho Escolar e Caixa 
Escolar, que trabalharão efetivamente gerindo recursos materiais e financeiros oriundos da 
esfera pública e de meios próprios, para garantir a manutenção dos materiais necessários 
ao bom funcionamento da escola. 

A comunidade escolar, em especial os profissionais ligados ao pedagógico, 
procuram, desenvolver estratégias que atendam às necessidades dos educandos e manter 
contato estreito com instituições de apoio ao estudante e ao educador, visando subsidiar a 
formação continuada dos profissionais de educação, principalmente no tocante às novas 
exigências psicossociais demandadas por nossa clientela. 

O CEF 03 da estrutural atende estudantes na modalidade ensino fundamental anos 
finais, ofertando turmas tanto no turno matutino quanto vespertino. No quadro que segue, 
será possível visualizar os anos atendidos, a quantidade de turmas em cada ano, o 
número de estudantes por ano e a idade média dos estudantes. 

 

ANO 
QUANTIDADE DE 

TURMA 

NÚMERO DE 
ESTUDANTES 

IDADE MÉDIA 

6° 8 112 12 

7° 8 132 13 

8° 5 115 14 

9° 4 69 15 

6° PAAE 1 24 14 

7° PAAE 2 31 15 

 
Essa unidade escolar atende estudantes em distorção idade/ano por meio da 

modalidade PAAE – Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares. São 
disponibilizadas duas turmas de 7°/8° anos e uma turma de 6°/7° ano, apenas durante o 
turno matutino. As duas turmas que atendem o 7°/8 anos comportam 16 e 15 estudantes 
cada, com média de idade de 15 anos. A turma de 6°/7° ano abriga 24 estudantes com a 
média de idade de 14 anos. 
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FUNÇÃO SOCIAL 
 
        O ensino público de qualquer comunidade deve ser focado em desempenhar duas 
importantes funções. Essas duas funções podem ser chamadas de conservativa e 
progressiva.  

O sistema educacional público, em outras palavras, representa o esforço 
institucionalizado da comunidade no que concerne a autopreservação e o progresso. Por 
autopreservação subentende-se, desse ponto de vista, não meramente a preservação dos 
ganhos materiais herdados do passado, usados no presente e mantidos para o futuro, e 
sim, fundamentalmente, a preservação dos valores educacionais.  

A agregação dos seres humanos só constitui verdadeiramente uma comunidade em 
virtude de ideias, ideais, interesses, padrões e aspirações que indivíduos do grupo 
partilham entre si. Garantir que os valores sociais e educacionais, herdados do passado se 
mantenham vivos a cada geração que se inicia é uma das duas funções básicas do ensino 
público. 

Em toda grande democracia, a função progressiva é particularmente importante. Mais 
do que qualquer outro tipo de organização, a integridade de um grupo democrático 
depende de uma comunidade que tem a cultura como base para o pensamento coletivo.  

A função progressiva não parte da suposição que todos tem o mesmo poder ou 
habilidade. Porém acredita que todos são merecedores da oportunidade de aprender e 
então evoluir como ser humano capaz de tomar decisões embasadas em suas próprias 
experiências. Isso não significa dizer que existam decisões exclusivamente certas ou 
erradas, apenas baseadas em padrões sociais comuns.  

Esses padrões são fruto de uma convivência social em constante transformação, a 
função progressiva da escola é propiciar aos seus estudantes a oportunidade de 
acompanhar as constantes mudanças sociais e educacionais não obstante à sua própria 
mudança interna.   
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Atualmente, vigora no Brasil, uma política pública voltada para a construção da 
cidadania, e do cumprimento dos direitos humanos, principalmente no que diz respeito aos 
direitos das crianças e adolescentes. Foram muitas as conquistas legais no campo dos 
direitos da criança e da infância.  

O CEF 03 da Estrutural segue os princípios epistemológicos apresentados no 
Currículo em Movimento da Educação Básica, sendo eles: 

 

• Princípio da unicidade entre teoria e prática      o aprendizado de sala de aula 
deve estar atrelado a sua aplicabilidade em situações reais. Um exemplo 
aplicado nessa unidade é a criação anual do jardim suspenso, o mesmo foi 
criado após o estudo teórico da fotossíntese nas aulas de ciências. 

• Interdisciplinaridade e contextualização       a educação em ciclos oferece uma 
oportunidade ímpar de se trabalhar as diversas disciplinas do Currículo em 
movimento de forma integrada. É fato que um mesmo tema pode ser 
trabalhado em diversas disciplinas de formas diferentes. Seguindo o calendário 
escolar de 2019, a coordenação, juntamente com a supervisão, promove a 
discussão e o debate dos assuntos relacionados as semanas temáticas 
propostas por lei durante as coordenações pedagógicas. Em seguida, cada 
professor apresenta a forma de trabalhar o assunto correlacionando-o com a 
sua matéria. Ao final, é elaborada uma prova multidisciplinar em que todos os 
professores contribuem com questões interligadas e que não apenas se 
relacionam com o seu conteúdo, mas com uma visão geral e contextualizada. 

• Flexibilização      apesar do Currículo em Movimento trazer uma base comum 
de conteúdos, as peculiaridades regionais devem ser consideradas de alta 
relevância no desenvolvimento dos aprendizados. Todos os estudantes 
apresentam conhecimentos prévios, que não necessariamente são 
relacionados aos tópicos específicos a se trabalhar naquele momento do 
bimestre. Porém, não devem ser descartadas e sim apreciadas. Cabe ao 
professor saber como inserir e conectar aqueles conhecimentos de forma que 
eles se tornem até mesmo facilitadores das aprendizagens. Um exemplo claro 
dessa possibilidade, em relação a nossa clientela, é a força do ritmo “funk”. As 
letras das músicas podem ser trabalhadas em Língua Portuguesa, a dança 
pode ser trabalhada em Educação física e até a origem do gênero musical 
pode ser trabalhado nas aulas de história. 
 

A Constituição Federal de 1988 foi o marco para esta conquista seguida pelo ECA - 
Estatuto da Criança e Adolescente. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é 
dever dos pais, da sociedade e do poder público diante da educação a garantia dos 
direitos das crianças, sendo estes inseridos no artigo 227 que relata: É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, a saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e 
opressão.  

Portanto, após a Carta Magna, os pais, a sociedade, as instituições de atendimento e 
o governo são obrigados a respeitar os direitos definidos na mesma. A LDB - Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional - Lei 9394/96, consolidou estes fatos 
gradativamente com as modificações a ela incorporada.  
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O Conselho Nacional de Educação mediante pareceres e resoluções redesenham 
esse novo olhar e posicionamento diante da infância via Educação Básica. Paralelamente, 
os Sistemas de Ensino e Conselhos Estaduais ou Municipais de Educação reafirmam 
estas conquistas.  

A Resolução 07/2010 da CEB/CNE adota como norteadores das políticas educativas 
e das ações pedagógicas, os seguintes princípios: I – Éticos: de justiça, solidariedade, 
liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com 
a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 
manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 
respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos 
ambientais; da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens 
culturais e outros benefícios; da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a 
igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; da redução 
da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. III – Estéticos: do cultivo da 
sensibilidade juntamente com o da racionalidade; do enriquecimento das formas de 
expressão e do exercício da criatividade; da valorização das diferentes manifestações 
culturais, especialmente a da cultura brasileira; da construção de identidades plurais e 
solidárias.  

De acordo com a LDB 9394/96, o Ensino Fundamental é uma das etapas da 
Educação Básica, obrigatório e gratuito na escola pública, devendo ter, no mínimo, 
duzentos dias letivos e oitocentas horas de efetivo trabalho escolar 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO CEF 03 
 

           O Centro de Ensino Fundamental 03 da Estrutural pratica duas modalidades de 
ensino que apesar de atenderem públicos diversos, não segrega os estudantes em grupos 
distintos. Desde sua criação em 2017, essa instituição já trabalha atendendo as diretrizes 
pedagógicas para a organização escolar do 3º ciclo para as aprendizagens. No caso do 
atendimento aos estudantes em situação de defasagem idade/ano, aderimos ao programa 
PAAE (Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares) da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, com vigência de 2016-2018, aprovado pelo Conselho de 
Educação do DF por meio do Parecer nº 43/2016-CEDF e Portaria nº 69/SEDF, de 14 de 
março de 2016. Com o intuito de orientar e normatizar as ações pedagógicas nas 
Unidades Escolares (UE) que possuem turmas com estudantes em defasagem idade-ano, 
ou seja, estudantes com dois ou mais anos de atraso da idade em relação ao ano escolar 
esperado. 

Durante a semana pedagógica, antes do início do ao letivo, o corpo docente se 
reúne com a supervisão pedagógica já para escolher os coordenadores logo no primeiro 
dia. No restante dos dias da semana pedagógica todos os esforços são voltados à 
organização do calendário, dos projetos pedagógicos e dos debates e compartilhamentos 
das formas de trabalho em que cada um obteve sucesso. Ainda durante a semana 
pedagógica, a direção apresenta a Proposta pedagógica da escola abrindo espaço para 
que sejam feitas adições ou alterações de forma democrática. Durante o ano letivo, toda 
segunda feira, em horário inverso ao de lecionar, os professores e coordenadores se 
reúnem em coletiva com o foco voltado a formação continuada dos professores. São 
oferecidas palestras, apresentações de matérias novos ou apenas apresentação dos 
próprios professores de formatos de aula ou metodologias e projetos promovendo uma 
troca de saberes que beneficia a todos envolvidos. Às quartas feiras o corpo docente se 
reúne mais uma vez em coordenação coletiva, dessa vez com as atenções voltadas ao 
aprendizado e desenvolvimento dos seus estudantes. São discutidas as avaliações e os 
casos que precisam de maior atenção e acompanhamento mais próximo. Durante as 
coordenações individuais que acontecem as terças, quintas e sextas de acordo com os 
agrupamentos por matéria os professores trabalham a interdisciplinaridade. Propondo 
atividades que podem ser trabalhadas em diferentes matérias, mas cobrindo um mesmo 
assunto de relevância.  

 
 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

A resolução n° 02/2001, do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação 
Básica, institui as Diretrizes Nacionais para a Educação de Alunos que Apresentem 
Necessidades Educacionais na Educação Básica, prevê que no atendimento escolar sejam 
assegurados serviços de educação especial, sempre que se evidencie, mediante avaliação 
e interação com a família e a comunidade, a necessidade de atendimento educacional 
especializado. Essa Unidade de Ensino ainda não recebeu o privilégio de trabalhar com 
estudantes portadores de necessidades especiais, porém até a data da publicação dessa 
Proposta, atendemos um quadro amplo de alunos com transtornos globais dos mais 
diversos. 

Seguindo a premissa do currículo em movimento da educação básica para o ensino 
especial, o CEF 03 busca promover a igualdade de oportunidades para o aprendizado a 
todos os seus estudantes, sem distinções. Durante as reuniões pedagógicas coletivas e 
individuais, todo o conteúdo é previsto com adaptações curriculares, não apenas na forma 
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de ensinar, mas também na forma de avaliar cada estudante de acordo com as suas 
limitações e potencialidades.  

O conhecimento sobre as peculiaridades de cada transtorno global torna o planejar 
das aulas e o ato de lecionar de fato mais viáveis e menos desafiadores. Com essa 
consideração, a orientação pedagógica oferta uma cartilha que detalha, por transtorno, as 
mais diversas possibilidades de se trabalhar, exemplificando atividades que melhor se 
adequam a forma de aprendizagem de cada um de nossos estudantes. O uso da 
ludicidade e situações práticas ou a introdução de atividades complementares e 
desafiadoras são só alguns dos exemplos do amplo espectro de possibilidades e 
alternativas na prática do ensino especial.  

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, em conjunto com a Regional de 
Ensino do Guará, oferta às escolas a figura do Educador Social Voluntário. Este é 
incumbido de acompanhar o estudante com deficiência ou transtorno, dependendo do 
caso, no auxílio do seu acompanhamento em sala de aula, assim como ao professor na 
realização de atividades.  

 Abaixo segue uma relação, sem citar os nomes dos estudantes, dos transtornos e 
da quantidade de atendidos por transtorno ou deficiência divididos por turmas e ano. 

 

ANO DEFICIÊNCIA OU TGD QUANTIDADE 

6° DPAC 4 

6° DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 2 

6° DISLEXIA 2 

6° TDAH 4 

7° DPAC 3 

7° TDAH 6 

7° DISLEXIA 1 

8°/9° TDAH 5 
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 

A missão do sistema público de educação é garantir que crianças, jovens e 
adolescentes tenham acesso a uma educação de qualidade que os permitam atingir seu 
potencial e participem por completo, agora e no futuro, das oportunidades sociais, 
econômicas e educacionais proporcionadas pelo nosso país. Essa missão é embasada na 
convicção que uma difusão ampla do conhecimento que é essencial para o bem de todos e 
a preservação das liberdades e direitos dos cidadãos.  

O Currículo em Movimento do Distrito Federal, em sua segunda edição, nos trás os 
objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas normativas 
pedagógicas da SEEDF. São eles: 

 
1. Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a 
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os direitos humanos, Educação 
para a Sustentabilidade; 
 

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita 
e do calculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de 
diversos letramentos; 

 
3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de 
princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 
mundial; 

 
4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporciona diálogos 

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de 
acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 

 
5.  compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz d 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, 
na perspectiva do protagonismo estudantil. 

 
Para garantir que esses os objetivos apresentados acima sejam alcançados, o CEF 

03 da estrutural apresenta sua própria relação de objetivos que está intrinsicamente ligada 
a missão de viabilizar o alcance das metas propostas no Currículo em Movimento do 
Distrito Federal. 
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OS OBJETIVOS DO CEF 03 DA ESTRUTURAL SÃO: 
 
Formar verdadeiras parcerias com pais e educadores envolvidos na educação dos 

jovens e adolescentes aqui presentes.+ 

• Encorajar e desafiar os estudantes a atingirem seu potencial completo, tanto no 

âmbito educacional como social. 

• Empenhar esforços Contra a evasão escolar por meio de projetos, coleta de dados 

para análise e constante acompanhamento do desempenho pedagógico dos 

estudantes. 

• Preparar os alunos para serem críticos e terem apreciação pelos valores éticos e 

morais da sociedade. 

• Proporcionar aos professores a oportunidade de participarem de cursos que os 

ajudem a desenvolver técnicas criativas e inovadoras no intuito de melhorar de 

forma apropriada o processo ensino-aprendizagem. 

• Reduzir o número dos alunos defasados em idade/ano, a partir dos dados do censo 
escolar com a correta aplicação do PAAE. 
  

• Criar o Conselho Escolar no primeiro semestre de 2019. 
 
 

• Tratar sempre com um olhar especial a educação inclusiva, fazendo com que as 
relações de igualdade em tratamento sejam aplicadas ao mesmo tempo que o 
tratamento diferenciado, de acordo com cada necessidade especial, seja 
respeitado. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

”A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 
construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com 
a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo 
relações entre os seres humanos e a natureza.”. A cidade estrutural é uma das regiões 
administrativas com o menor índice de desenvolvimento humano do Distrito Federal e essa 
realidade reflete na forma de interagir entre si que nossos estudantes apresentam. É 
necessário um trabalho de resgate da autoestima, por isso essa unidade escolar apresenta 
projetos que são diretamente ligados a explorar as relações de nossos estudantes como 
indivíduos e suas relações com o próximo e com o ambiente em que vivem. Um bom 
exemplo de projeto é o nosso “Encontro das Gaivotas”, tendo como base o livro “Fernão 
Capelo Gaivota” e sua história de superação. O principal objetivo desse empreendimento é 
despertar o interesse do estudante pelo conhecimento.  

. Na atualidade é possível compreender a cultura através de três concepções 
fundamentais. Primeiro, em um conceito mais alargado onde todos os indivíduos são 
produtores de cultura, que nada mais é do que o conjunto de significados e valores dos 
grupos humanos. Segundo, como as atividades artísticas e intelectuais com foco na 
produção, distribuição e consumo de bens e serviços que conformam o sistema da 
indústria cultural. Terceiro, como instrumento para o desenvolvimento político e social, 
onde o campo da cultura se confunde com o campo social. A cultura é resultado de toda a 
produção humana e, segundo Saviani, “para sobreviver o homem necessita extrair da 
natureza, ativa e intencionalmente, os meios de sua subsistência. 

Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo 
humano, o mundo da cultura” (1992, p. 19). Na escola, em sua prática, há a necessidade 
da consciência de tais diversidades culturais, especialmente na sua função de trabalhar as 
culturas populares de forma a levar os alunos à produção de uma cultura erudita, como 
afirma Saviani: “a mediação da escola, instituição especializada para operar a passagem 
do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita; assume 
um papel político fundamental”. (Saviani, apud Frigotto, 1994, p. 189).  
Respeitando a diversidade cultural e valorizando a cultura popular e erudita, cabe à escola 
aproveitar essa diversidade existente, para fazer dela um espaço motivador, aberto e 
democrático.  

“A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 
capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a 
educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela 
escola.” A Psicologia Histórico-Cultural carrega em sua essência as práticas e interesses 
sociais da sociedade. O CEF 03 não mede esforços para manter e fortificar suas relações 
com a comunidade atendida. Com o conhecimento de sua clientela, em todas as reuniões 
de pais, os professores promovem doações de vestimentas e calçados. Com essas roupas 
promovemos um bazar voltado para os pais e responsáveis dos estudantes, atraindo assim 
mais presenças nas reuniões e sempre ressaltando o quanto é importante o 
acompanhamento e a supervisão de um responsável na vida escolar de seu tutelado.  
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

O plano de ação que será disposto a seguir, leva em consideração o planejamento 
coletivo, considerando o currículo em movimento do Distrito federal, sem prejuízo ao 
respeito em relação a história, costumes e características peculiares da identidade da 
comunidade que atende.  

É de grande importância salientar que o CEF 03 da Estrutural é participante do 
programa Escola que Queremos e por essa situação, recebeu o benefício de incluir seus 
professores em um curso especial oferecido pela EAPE em 2019. Esse curso chama-se 
“Aprender sem Parar” e se encontra na sua primeira edição. Seu alvo principal é a 
formação continuada, a pesquisa e a avaliação no Distrito Federal e vai de encontro com 
as convicções da instituição e seus professores em relação a necessidade de estarmos em 
constante aperfeiçoamento e atualização do nosso conhecimento.  

Até o final da edição dessa Proposta Pedagógica, ao menos 30% do corpo docente 
dessa Unidade de Ensino já havia aderido ao projeto Aprender sem Parar. Dentre alguns 
dos tópicos inclusos neste projeto, houve consenso que disciplinas como: Resolução de 
conflitos; Paz na Escola; Ludicidade no Ensino, entre outros são parte da nossa realidade 
não só como escola, mas como seres humanos. A formação continuada do profissional da 
carreira de magistério é imprescindível na evolução da educação como um todo.  

Após considerarmos os fatores externos como causadores da evasão escolar, é 
necessária uma análise introspectiva do que a Unidade Escolar e seus colaboradores 
podem fazer para combater esse mal que aflige a educação de jovens. E uma alternativa 
para reduzir o abandono é inovar e essa inovação tem que partir dos educadores e depois 
contagiar de forma efetiva e transformadora os estudantes.
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 

TEMA 

Será objeto de estudo. 

OBJETIVOS 

Resultados que quer 

atingir com o estudo 

do tema. 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar o 

tema? 

ESTRATÉGIAS 

Ações que 

possibilitarão o 

alcance dos 

objetivos. 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou 

participará? 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 

resultados parciais e 

finais. 

Semana Distrital de 

Conscientização e 

Promoção da Educação 

Inclusiva aos 

Estudantes com 

Necessidades 

Educacionais Especiais 

Promover uma reflexão 

sobre as dificuldades da 

educação inclusiva e as 

barreiras enfrentadas 

pelos estudantes 

portadores  de 

necessidades especiais. 

A necessidade de 

conscientizar que todos 

somos diferentes e que há 

pessoas que 

necessitam de 

adaptações para viver em 

sociedade. 

Apesar de diferentes, 

todos temos os 

mesmos direitos. 

• Filme: 

Extraordinário; 

• Questionário; 

• Textos; 

• Vivencia de 

deficiências físicas 

nas aulas de 

Educação Física. 

Professor Conselheiro de 

cada turma/alunos 

Reflexão com os alunos 

em sala de aula; 

Avaliação do 

questionário sobre o 

filme. 

Semana da 

conscientização do 

Uso Sustentável da 

Água 

Reflexão crítica e criativa 

sobre o tema: Crise 

hídrica; 

Avaliar o impacto 

ambiental da sociedade e

 a contribuição de 

cada pessoa nele; 

conscientizar sobre o uso

 sustentável da 

água. 

É preciso refletir sobre 

como está a utilização da 

água hoje; 

Quais são as atitudes que 

devemos tomar para que 

as futuras gerações 

tenham água para a

 sua 

sobrevivência; 

O impacto ambiental da 

utilização da água. 

• Filmes; 

• Textos científicos, 

jornalísticos, literais; 

• Vídeos; 

• Cartazes; 

• Musicas; 

• Pinturas e elementos 
iconográficos. 

Professores 

Avaliação 

Multidisciplinar; 

Cartazes; 

Pinturas, desenhos; 

Textos e redação; 

Participação em sala de 

aula; 

Debates. 
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TEMA 

Será objeto de estudo. 

OBJETIVOS 

Resultados que quer 

atingir com o estudo 

do tema. 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar o 

tema? 

ESTRATÉGIAS 

Ações que 

possibilitarão o 

alcance dos 

objetivos. 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou 

participará? 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 

resultados parciais e 

finais. 

Semana de 
Educação para 
vida: Saúde do 
corpo 

Estimular os cuidados com 

a saúde; Conscientização 

corporal; 

O conhecimento dos 

cuidados com o corpo traz 

inúmeros benefícios para a 

saúde.  

A reflexão quanto a 

necessidade desses 

cuidados pode levar os 

alunos a mudanças 

significativas nos seus 

hábitos e melhoria da 

saúde. 

• Interclasse cultural; 

• Jogos desportivos; 

• Oficinas temáticas; 

• Show de talentos 

Professores. 

Participação em sala de aula; 

Debates; 

Elaboração de textos; 

Estudo dirigido; 

Confecção de cartazes, 

pinturas; 

Participação nos jogos, 

oficinas e show de 

talentos. 

Circuito de Ciências: 
Etapas local e Regional 
Tema: Ciência para a 
Redução da 
Desigualdade. 

Estimular o conhecimento 
cientifico além da sala de 
aula; 
Despertar o interesse 

para a pesquisa e 

desenvolvimento da 

aprendizagem cientifica 

Reflexão sobre  a 

utilização do 

conhecimento cientifico 

para a redução da 

desigualdade. 

A participação e 

oportunidade de contato 

com o conhecimento 

cientifico pode despertar o 

interesse pela pesquisa  e 

desenvolvimento 

cientifico, além de levar a 

reflexão de como o 

conhecimento cientifico 

pode conduzir a redução 

da desigualdade. 

• Experimentos 

práticos; 

• Visitas guiadas; 

• Filmes; 

• Vídeos; 

• Palestras; 

• Textos científicos, 

jornalísticos e literários; 

• Oficinas; 

• Musicas; 

• Cartazes; 

• Pinturas e elementos 

iconográficos. 

Professores; Órgãos 

públicos/privados. 

Redação; 

Avaliação; Cartazes, 

pinturas; Vídeos; 

Participação aulas. 
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TEMA 

Será objeto de estudo. 

OBJETIVOS 

Resultados que quer 

atingir com o estudo 

do tema. 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar o 

tema? 

ESTRATÉGIAS 

Ações que 

possibilitarão o 

alcance dos 

objetivos. 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou 

participará? 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 

resultados parciais e 

finais. 

Gincana dos 
estudantes 

Integrar toda  a 

comunidade estudantil do 

CEF 03 - Estrutural; 

trabalhar coletivamente 

tendo em vista um 

objetivo comum; 

desenvolver atitudes de 

respeito, tolerância para 

com o outro; Reflexão 

sobre diversas as formas 

de discriminação; 

Cooperação; Vivencia em 

grupo; Estimulo à 

realização de atividades 

lúdicas; Estimulo à 

criatividade. 

Conduzir toda a 

comunidade estudantil a 

uma integração tendo como 

ponto culminante a Festa 

Junina, de modo que 

através das varias 

atividades eles possam 

desenvolver atitudes de 

respeito, tolerância, 

trabalho coletivo, 

cooperação, vivencia em 

grupo, utilização da 

criatividade 

• Provas temáticas; 

• Provas relâmpago. 

Professores; 

Coordenação; 

Direção; 
Participação. 
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TEMA 

Será objeto de estudo. 

OBJETIVOS 

Resultados que quer 

atingir com o estudo 

do tema. 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar o 

tema? 

ESTRATÉGIAS 

Ações que 

possibilitarão o 

alcance dos 

objetivos. 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou 

participará? 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 

resultados parciais e 

finais. 

Festa Junina 

Promover a integração e 
socialização dos alunos e 
da comunidade escolar em 
um projeto de danças e 
comidas típicas da cultura 
popular brasileira. 

Há a necessidade de 

integração entre a 

comunidade da Estrutural 

e o CEF 03 da referida 

cidade, através da 

realização de atividades 

para dentro da escola. 

Além disso, é preciso 

resgatar elementos típicos 

da cultura popular 

brasileira e fomentar a 

preservação das tradições 

culturais por serem eles 

constituintes das 

tradições, da cultura e do 

conhecimento acumulado 

ao longo do tempo. 

• Quadrilha; 

• Confecção de 

bandeirinhas e 

elementos para a festa; 

• Danças; 

• Musicas; 

• Textos; 

• Filmes e vídeos; 

• Pintura. 

Professores; Direção; 
Coordenação. 

Danças; Musica; Pesquisa; 
Textos; Debate; 
Participação em sala de 
aula. 

Dia Nacional da 
Consciência Negra 

Conscientizar sobre a 

contribuição dos povos 
negros na formação da 
Identidade cultural do povo 
brasileiro; discutir e 
desenvolver um senso 
crítico quanto a 
discriminação; pesquisar 
registros Culturais e 
religiosos diferenciados; 
construir uma sociedade 
democrática e igualitária; 
desenvolver atitudes de 
respeito, tolerância. 

Através da pesquisa de 

Registros culturais e 
religiosos será possível os 
alunos perceberem qual 
foi a contribuição dos 
Povos negros na 
Sociedade brasileira. 
Entender os motivos pelos 
quais ao longo da História 
o negro foi discriminado e 
dessa Forma desenvolver 
atitudes de respeito e 
tolerância e um senso 
crítico capaz de construir 
uma sociedade mais justa, 
democrática e igualitária. 

• Filmes e vídeos; 

• Debates; 

• Musicas; 

• Pinturas e elementos 

iconográficos; 

• Textos científicos, 

jornalísticos e literários; 

• Oficinas. 

Professores 
Participação nas aulas; 

Confecção de pinturas, 
cartazes; Redação. 
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TEMA 

Será objeto de estudo. 

OBJETIVOS 

Resultados que quer 

atingir com o estudo 

do tema. 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar o 

tema? 

ESTRATÉGIAS 

Ações que 

possibilitarão o 

alcance dos 

objetivos. 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou 

participará? 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 

resultados parciais e 

finais. 

Eleitor do Futuro 

Despertar a cidadania, 

por intermédio de 

atividades que envolvam o 

processo eleitoral; 

- Conscientizar os alunos 

que irão participar do 

processo  eleitoral  na 

escola, visando um 

melhor preparo, nas 

decisões do país, num 

futuro próximo; 

- Capacitar os alunos no 

domínio de novas 

tecnologias abrangidas 

pelo processo eleitoral; 

- Mobilizar os alunos para 

que percebam a 

importância da 

participação num evento 

desta magnitude; 

Preparar os alunos para o 

processo eleitoral de 

modo que eles percebam a 

importância de participar 

de um evento dessa 

magnitude, assim como de 

tomar decisões que 

podem mudar o futuro do 

país. Desse modo os 

alunos poderão entender e 

despertar a importância de 

se exercer a cidadania. 

• Formação de partidos 

políticos contendo 

alunos de diferentes 

turmas para evitar o 

voto combinado; 

• Intercambio entre as 

diferentes disciplinas; 

• Oportunizar debates e 

atividades para que 

motivem os grupos a 

defender o partido que 

representam; 

• Orientação dos alunos e 

professores que irão 

trabalhar na eleição; 

• Eleição fictícia; 

• Diplomação dos 

partidos vencedores 

da eleição; 

• Anuncio dos 

vencedores e 

premiação do 

concurso de redação. 

Alunos e professores 

Participação nos partidos 

políticos; 

Participação na eleição; 

Redação; 

Participação nos debates. 
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CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

Em concordância com as Diretrizes de Avaliação do DF, o CEF 03 promove a 
avaliação diagnóstica que coopera com a avaliação formativa e a avaliação para as 
aprendizagens. Sendo todas as formas aplicadas em diferentes momentos e com 
propósitos diversos. O cuidado tomado deve ser em relação a ética na hora de se 
avaliar de forma subjetiva, levando sempre em consideração os esforços empenhados 
pelos alunos na realização das tarefas e o nível de dificuldade atribuído às atividades. 
Em relação a semana de provas, todo inicio de ano letivo, deve se discutir durante a 
semana pedagógica o verdadeiro valor pedagógico da mesma. Nessa unidade escolar, 
o assunto é debatido de forma democrática, porém desaconselhado por sua 
comprovada ineficácia na forma de avaliar o estudante, existindo hoje métodos mais 
eficientes e menos penosos aos estudantes. 

A avaliação numa perspectiva pedagógica em ciclos para as aprendizagens, é 
essencialmente um processo de aprendizagem, que deve ser conduzido de forma 
contínua, dinâmica e processual, a fim de garantir, através de seu caráter formativo, o 
desenvolvimento das competências e habilidades que dão sentido à nossa missão 
educativa. As Diretrizes de Avaliação do DF apresentam as diversas formas de 
avaliação existentes e os seus papéis. O corpo docente trabalha com uma avaliação 
plural que leva em consideração a realização e aprendizado do dever de casa e propoe 
os trabalhos em grupo como uma forma de compartilhamento de ideias e socialização 
entre estudantes. Todas as formas de produção do estudante podem ser passíveis de 
avaliação como por exemplo a produção de vídeos ou a pesquisa em sites da internet. 

Nesta perspectiva, o ato de avaliar envolve aspectos da formação integral do 
sujeito: cognitivos, afetivos, motores. Por isso, no processo avaliativo, a educação em 
ciclos busca equilibrar harmoniosamente o domínio das matérias com o 
desenvolvimento dos alunos como pessoas para os outros e com os outros, 
promovendo as condições necessárias para que os estudantes aprendam, se 
desenvolvam e permaneçam abertos ao crescimento durante toda a vida.  

O trabalho desenvolvido pelo Centro de Ensino Fundamental 03 está respaldado 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que descreve a avaliação “como 
um ato continuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos, devendo estar voltada para a promoção, e não para 
a estagnação”.   

É um processo que privilegia a maturação humana, tendo como objetivo criar 
situações de diagnóstico, a fim de verificar se o que foi proposto foi atingido ou não, 
possibilitando o ajuste das estratégias de aprendizagem, mas também levando o aluno 
a tomar conhecimento sobre seu aproveitamento e refletir sobre as ações que realizou. 
“Esse processo deve incluir a análise, a repetição, a reflexão ativa e a síntese; deve 
combinar ideias teóricas com suas aplicações práticas.  

Não é a quantidade de matéria tratada que é importante, mas antes uma 
formação sólida, profunda e básica” (CECJ – 162/163). O propósito da avaliação não é 
apenas aferir, comprovar e quantificar, mas, principalmente, aprimorar o processo de 
aprendizagem para a vida do aluno dentro da escola e fora dela. Assim, a proposta de 
avaliação da aprendizagem aplicada sugere identificar as conquistas e os problemas 
dos estudantes, auxiliando-os a reconhecer a função básica da escola, que é ensinar e 
aprender.  

Dessa forma, promove-se o acesso ao conhecimento, transformando-o num 
recurso diagnóstico. Por isso, a avaliação precisa adequar-se à natureza da 
aprendizagem, não podendo levar em conta somente o produto (resultado das tarefas), 
mas principalmente o processo (o que ocorre no caminho). Entendemos, assim, que o 
objetivo fundamental da avaliação é coletar elementos capazes de indicar em que 
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medida o processo ensino-aprendizagem está ou não atingindo os objetivos propostos 
e, frente a esses dados, confirmar ou reorganizar o planejamento.  

Esta avaliação se refere sempre ao trabalho do estudante, do professor e da 
instituição. Na perspectiva da educação em ciclos, todos os professores devem estar 
conscientes da importância de avaliar o progresso de cada aluno nos estudos e utilizar, 
em cada etapa, os instrumentos mais adequados para isto, tais como: projetos 
interdisciplinares, trabalhos em grupo, estudos do meio, provas semanais ou mensais 
que permitam apreciar o domínio dos conhecimentos e das capacidades adquiridas.  

Para contemplar os diversos estilos de aprendizagem, a educação em ciclos 
propõe a diversificação dos instrumentos de avaliação, considerando as competências 
a serem constituídas. Estes instrumentos informam o professor e o aluno sobre o 
progresso intelectual, detectam as lacunas existentes, realimentam e conscientizam o 
professor da necessidade de recorrer a métodos diferentes de ensino, oportunizam 
acompanhar pessoalmente cada aluno sobre o seu progresso acadêmico e a rever 
hábitos e motivações para o estudo.  

Alguns recursos são necessários para garantir uma avaliação periódica do 
processo de ensino-aprendizagem, tais como: a orientação da rotina pessoal de 
estudo, as monitorias, as retomadas, as reavaliações, a auto e heteroavaliação, as 
oficinas, a participação em feiras e em eventos culturais, científicos e artísticos. Nessa 
concepção, avaliar é um ato contínuo, diagnóstico e deve levantar os dados que 
comprovem a qualidade na formação integral do aluno: afetos, conhecimentos, 
habilidades e ações, sempre respeitando as origens territoriais e étnicas de cada 
estudante.  

O corpo docente, os coordenadores, a orientação educacional e os gestores se 
reunirão em conselho de classe ordinariamente ao final de cada bimestre previsto no 
calendário escolar e extraordinariamente a pedido da gestão para deliberar. Nos 
encontros mencionados anteriormente, poderão ser discutidas questões que permeiam 
desde a evolução no aprendizado dos estudantes até a reflexão sobre o próprio 
desempenho dos educadores em sala de aula.  

Um conselho de classe estruturado e organizado possibilita que a conversa 
ultrapasse os valores numérico das notas e avance em direção as razões que levaram 
o educando a alcançar ou não as metas propostas. No intuito de auxiliar a constante 
evolução do seu estudante, essa instituição utiliza avaliações diagnósticas de 
desempenho em duas esferas. Uma é a prova diagnóstica ofertada pela própria REDE 
e outra de autoria da escola.  

Nossa avaliação diagnóstica não está condicionada a provas ou resultados, e 
sim no aprendizado como um todo. Nela são analisadas não só as evoluções, mas 
também os impedimentos e suas possíveis causas, tornando assim o 
acompanhamento do educando mais eficaz. 

No nível institucional, o CEF 03 da Estrutural participa da OBMEP (olimpíadas 
brasileiras de matemática das escolas públicas) e utiliza tanto o conteúdo das provas 
quanto o resultado obtido para avaliar, e se necessário, reestabelecer parâmetros 
relativos aos conteúdos e a análise de pré-requisitos fundamentais para o avanço nas 
aprendizagens. A partir dos dados coletados, é possível se traçar estratégias, contando 
ainda com o apoio de professores que participam de forma voluntária, para a 
recuperação dos conteúdos e a progressão do conhecimento além da adequação 
deste conteúdo em sintonia com a capacidade de cada aluno de forma individual. 
Promovendo assim o respeito ao tempo do aluno e sua forma de aprender. 

A Autoavaliação é praticada pela escola com a participação de todos os sujeitos 
que nela atuam (estudantes, professores, equipe gestora, de coordenação pedagógica, 
administrativa e de segurança, orientador educacional, pedagogo), assim como os 
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pais/responsáveis e pessoas da comunidade que colaboram para o desenvolvimento 
das atividades. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 
A educação em ciclos para as aprendizagens está ligada a um projeto de 

educação que valoriza a formação global humana. Destaca-se, aqui, um trecho do 
documento introdutório que apresenta os Parâmetros Curriculares Nacionais previstos 
para o Ensino Fundamental: “os conhecimentos adquiridos na escola requerem tempos 
que não necessariamente os fixados de forma arbitrária, nem pelo ano letivo, nem pela 
idade do aluno”.   

A educação em ciclos para as aprendizagens é uma forma de organizar a 
escola, privilegiando a continuidade da trajetória do aluno, suas experiências, 
respeitando o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a reorganização 
temporal da escola em ciclos insere-se em um processo de reavaliação das práticas 
pedagógicas, tendo em vista as características, o ritmo, os interesses, as histórias de 
vida dos estudantes, com vistas à construção de um projeto coletivo. Tal 
posicionamento possibilita uma relação significativa entre o conhecimento e a 
realidade, pois reconhece no aluno um sujeito social, político e cultural.  

Dessa forma, os conteúdos serão selecionados e desenvolvidos pressupondo-
se a interação currículo/realidade, uma vez que exigirá, ao mesmo tempo, a atenção 
àquela realidade concreta (àquele agrupamento específico de estudantes, a cada um 
individualmente em um dado contexto) e a clareza dos objetivos, conteúdos e 
atividades que historicamente tem contribuído no desenvolvimento de outros sujeitos, 
naquela faixa etária. Para que essa prática se efetue, é preciso “manter o currículo 
aberto, em movimento, vivo, como espaço de criatividade e de transformação” 
(VASCONCELLOS, 2002, p. 139).  

Nesse sentido, o currículo deve estar sustentado por uma metodologia que 
ultrapasse as aulas meramente expositivas, uma vez que, quem constrói o 
conhecimento é o sujeito (estudante) a partir da relação social, mediada pela realidade. 
Portanto, “o papel do professor na construção do conhecimento é provocar (colocar o 
pensamento do estudante em movimento); dispor objetos/elementos/situações e 
interagir com a representação do sujeito (acompanhar o percurso de construção)”. 
(VASCONCELLOS, 2002, p. 160).  

A organização curricular por ciclos de formação necessita de um planejamento 
coletivo, pois os professores, conforme Lima (2000, p.27): [...] irão compartilhar o 
mesmo aluno durante o ciclo. A responsabilidade pela formação do aluno passa a ser 
do coletivo, dessa forma a aprendizagem será conseqüência da ação de vários 
educadores, bem como o processo de avaliação dependerá da colaboração de uma 
equipe solida e unida. Favorecendo uma menor fragmentação do conhecimento e uma 
intervenção efetiva para garantir melhores condições de aprendizagem. 
         Os eixos transversais apresentados no Currículo em Movimento são a garantia 
que o passado, presente e futuro do nosso país seja respectivamente lembrado, vivido 
e preservado. São três os componentes que norteiam os eixos transversais, essa 
Unidade Escolar segue e valoriza a importância de cada um deles seguindo-os de 
forma alinhada com a base curricular planejada. O Brasil é um país continental e que 
apesar de muito populoso ainda precisa marchar a passos largos para alcançar os 
chamados países de “primeiro mundo”. Por ter sido colonizado por diferentes povos de 
vários continentes e culturas, a diversidade cultural brasileira é imensa e deve ser 
respeitada.  

Quando falamos em educação para a diversidade, o núcleo em que todo o 
conteúdo dever ser tratado é o respeito as diferenças. As minorias, que no Brasil na 
verdade são as maiorias, como indígenas, afrodescendentes, população LGBT e etc 
devem ter sua história respeitada e ensinada para que não se perca e se enfraqueça. 
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É com orgulho que o CEF 03 celebra o dia da Consciência Negra, porém não é só um 
dia e sim o ano inteiro, seja durante as aulas promovendo debates sobre o assunto nas 
aulas de PD, ou incentivando a leitura de livros durante nossos projetos na sala de 
leitura/biblioteca e principalmente na própria valorização do estudante como agente 
transformador do ambiente em que vive. 

Educação para a sustentabilidade é um conceito que integra o processo de 
educação para os 3 pilares que constituem a sustentabilidade: ambiental, social e 
econômico. Ela amplia o conteúdo abordado pela educação ambiental e pretende ser 
um processo educativo para um novo modo de pensar e agir que vise à qualidade de 
um sistema por tempo indeterminado onde os indivíduos atendam suas necessidades 
sem comprometer o direito das gerações futuras de atenderem às suas próprias. 
Durante a semana de conscientização do uso sustentável da água, a temática permeia 
todas as matérias tendo sua culminância no último dia com uma avaliação temática 
interdisciplinar.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) define a 
educação em direitos humanos como “um processo sistemático e multidimensional que 
orienta a formação do sujeito de direitos”. Ao considerarmos a Educação em e para os 
Direitos Humanos na prática escolar, O CEF 03 atende estudantes de uma área de 
vulnerabilidade social e alguns com cumprimento de medidas sócio educativas. Para 
que o resgate educacional desses estudantes aconteça, é preciso conscientizá-los dos 
seus direito e obrigações como cidadãos. O calendário escolar de 2019, por meio da lei 
n° 1.433 de 21/05/97, assegura a semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF. Por 
meio de palestras, aulas temáticas e debates sobre o tema, é possível se fazer um 
diagnóstico de como os estudantes enxergam o local aonde vivem e as relações 
discriminatórias que testemunham e sofrem em sua rotina. 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

          As mudanças propostas em uma escola ganharão maior sustentação se houver 
engajamento do grupo envolvido. Acredita‐se que, com a participação de todos na 
organização dos programas e currículos e na seleção dos conteúdos, a escola adotará 
uma postura mais democrática, cujos resultados serão alcançados com maior êxito. 
Nesse contexto, o projeto político‐pedagógico é o resultado de um processo complexo 
de articulação de ideias, de discussões, que demanda certo tempo para ser elaborado, 
mas, sobretudo, é um tempo de reflexões, investigações e debates pelos sujeitos 
envolvidos na construção de um referencial teórico‐metodológico que irá direcionar as 
ações escolares, conferindo à escola uma identidade e maior autonomia.   Assim, a 
elaboração da PP deve contar com a participação da comunidade escolar, sob a 
liderança da supervisão e orientação educacional e corresponsabilidade dos 
professores, pais, alunos, pessoal administrativo e demais segmentos da comunidade 
local. Deve contar ainda com a assessoria efetiva de profissionais ligados à educação. 
Sua construção possibilita uma melhor compreensão das relações pedagógicas no 
cotidiano escolar, seja na sala de aula, nas estratégias de ensino/aprendizagem 
selecionadas ou na maneira como é concebido, executado e avaliado o currículo 
escolar.  
          Entretanto, há que se ter clareza da forma como o professor representa sua 
visão de educação e a forma como esta é retratada em sua prática pedagógica. Pouca 
contribuição se percebe na elaboração e implementação de uma proposta pedagógica, 
quando o discurso não se reflete na prática. O que se tem constatado é que muitos 
professores afirmam um discurso progressista em contradição a uma prática 
conservadora, seja no que se refere à seleção dos conteúdos, nas estratégias e nos 



 

26 

 

recursos utilizados ou na maneira como interagem com seus educandos. Além da 
dicotomia entre discurso e ação, existem alguns aspectos que podem dificultar o 
desenvolvimento da proposta pedagógica, conforme preconiza Pinheiro. Seriam eles “a 
visão individual e segmentada sobre a educação, resultado de uma rotina 
compartimentalizada, isolada e afastada de uma reflexão conjunta” (2010, p. 85). 
          Por meio de uma gestão efetivamente democrática e participativa, será possível 
exercer o acompanhamento da aplicação apropriada das ações propostas. Apenas 
com o acompanhamento de todos os pertencentes da comunidade escolar, é viável 
que diversas metas, e futuramente, objetivos, sejam alcançados. A Unidade Executora, 
cumprirá seu papel de gestora financeira. Aquela será responsável por supervisionar e 
direcionar os recursos financeiros da escola em prol do uso consciente das verbas do 
PDAF. No âmbito administrativo, a equipe também tem participação efetiva na gestão 
da aplicação dos pressupostos determinados nessa PP. Objetivos, metas e ações nas 
Dimensões de Gestão: 
 

• Gestão pedagógica – a supervisão pedagógica realizará reuniões quinzenais 
com a direção da escola para repassar os resultados do acompanhamento da 
realização de projetos. A direção, sempre que possível, estará presente nas 
reuniões pedagógicas para dar direcionamentos e ajudar o corpo docente a se 
planejar em relação as datas, cumprimento de metas e conteúdos e receber 
demandas que sejam válidas para garantir o sucesso da proposta pedagógica. 

• Gestão de resultados educacionais – a secretaria de educação oferece uma 
prova diagnóstica no inicio do ano letivo e o CEF 03 também dispõe de uma 
avaliação diagnóstica, aplicada bimestralmente, que é formulada a partir dos 
debates durante as coletivas. Munidos dos resultados, a coordenação e a 
supervisão pedagógica apresentam os quadros de evolução por aluno e traçam 
estratégias como intervenções ou reagrupamentos para que seja possível 
reduzir a evasão escolar motivada em muitos casos pela reprovação ou o baixo 
de desempenho. 

• Gestão participativa – o CEF 03 da Estrutural, se encontra em uma posição 
extremamente peculiar geograficamente. Apesar de atender o público da Cidade 
Estrutural, sua localização é no Setor de Industria e Abastecimento (SIA), cerca 
de 15km distante. Existe uma enorme dificuldade para tornar os responsáveis 
pelos estudantes parte integrante das atividades escolares. Enquanto não for 
criada a APAM, serão realizadas, bimestralmente ou extraordinariamente caso 
haja necessidade, as Assembleias Gerais Escolares, conforme lei n° 
4.751/2012, nos artigos 21, 22 e 23. 

• Gestão de pessoas – a convivência em grupos que se relacionam todos os dias 
e tem convicções diversas pode ser conturbada. Para se manter uma 
organização em que reine o respeito mútuo e o cumprimento das obrigações de 
discentes e docentes, o CEF 03 possui um regimento interno. Esse regimento 
descreve regras de conduta aceitáveis e reprováveis, abrangendo desde a 
vestimenta apropriada até o comportamento em sala de aula e o cumprimento 
dos horários de entrada e saída. No início do ano letivo, os pais e responsáveis 
são convocados a comparecer a escola para a leitura do regimento, 
apresentação de todo o grupo escolar e recebimento de dúvidas e sugestões. 
Nas relações entre servidores, há de se respeitar a Lei Orgânica do DF. A 
direção encoraja seus professores a participar do curso de mediação de 
conflitos oferecidos pela EAPE. Os debates e discussões são sempre bem-
vindos, desde que motivados pelo bom senso e o bem comum de todos. 

• Gestão financeira – no ano de 2019, foi criada a Unidade Executora (EU) do 
CEF 03, por meio dela foi possível receber as verbas do PDAF. Em posse dessa 
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verba, será possível providenciar os materiais básicos para auxiliar os 
professores e alunos em sala de aula. Estes insumos são: matérias de 
papelaria, suprimentos de impressora, matérias para utilização de quadros e 
principalmente materiais pedagógicos como esqueletos e jogos matemáticos. 
Todos os bens e serviços adquiridos pela escola passam por pesquisa 
orçamentária de pelo menos três empresas que possuam as certidões 
requisitadas pela SEDF.  

• Gestão administrativa – tudo que for adquirido pela unidade escolar por meio de 
verba pública deve ser controlado e supervisionado pelo setor administrativo da 
escola. Os materiais pedagógicos e de papelaria são mantidos em uma sala 
específica com um funcionário que mantem o controle das quantidades e 
finalidades para o uso.  
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

Com a criação do Conselho Escolar prevista para o segundo semestre de 2019, o 
mesmo será um dos pilares para a avaliação coletiva da aplicação e respeito as ações 
preconizadas por essa proposta.  

O segundo pilar será a realização de coordenações coletivas que reunam todos 
os professores, coordenadores, equipes de apoio e gestores. Durante aquela, todos 
terão a chance de cooperar como partícipes efetivos na supervisão dos 
acontecimentos em concordância com o disposto ao longo de toda a criação da PP.  

As coordenações pedagógicas pautadas com a discussão sobre a proposta 
supramencionada serão realizadas mensalmente, sem o impedimento de que outras 
reuniões com a mesma pauta sejam convocadas em períodos mais curtos. Voltando ao 
Conselho Escolar, ele será reunido sempre que necessário for respeitando-se os 
prazos e datas legais, e com avisos antecipados pelo menos uma vez por bimestre.  

Todos os encontros efetuados, tanto por parte do Conselho Escolar, quanto pelo 
Conselho de Classe serão registrados em ata própria no livro de registros do próprio 
CEF 03. Na ata referida anteriormente, serão dispostos os acontecimentos e as 
decisões tomadas pelo grupo em uníssono, bem como as assinaturas de todos os 
participantes presentes durante os encontros realizados. 
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

         Além dos vários projetos englobados por nosso plano de ação da coordenação 
pedagógica, ainda contamos com a colaboração da ADASA (Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal): 

Projeto preservação da água – Semana da Conscientização do Uso Sustentável da 
Água (Lei Distrital nº 5.243/2013) [19 a 23/03]. 
 
 

• Os professores adaptaram os conteúdos das suas aulas para se encaixar no 

tema em voga. Todas as matérias utilizaram a água como tema principal, não se 

desviando dos eixos. Alguns exemplos podem ser os textos interpretados na aula de 

português, o vocabulário novo na aula de inglês e o uso da água em litros para o 

cálculo matemático. 

• Foi também reproduzido o documentário: Água e cooperação, reflexões para um 

novo tempo de João Amorim. Os estudantes também montaram maquetes sobre a 

importância da preservação da água durante as aulas de educação artística. Em 

relação ao documentário, foi aberto um painel de discussão e sugestões sobre o uso 

apropriado da água. 

• Uma equipe de Profissionais da ADASA foi convidada a fazer palestras sobre o 

uso sustentável da água. 

• Por último, os professores elaboraram uma prova multidisciplinar toda focada no 

tema água. Todos os conteúdos trabalhados em sala foram aplicados e todas as 

questões envolviam algo relativo a preservação ou o uso consciente. 

 

Imbuído da missão de tornar a educação inclusiva algo ainda mais presente em nosso 

sistema educacional como um todo, o CEF 03 da estrutural abraça também o seguinte 

projeto: 

 

Projeto inclusão: Semana Distrital da Conscientização e Promoção Inclusiva aos 
Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei distrital nº 5.714/2016) [5 a 
9/03]. 
 

• Projeção do filme Extraordinário para todas as turmas. Após o filme, os 

professores abriram rodas de debates com espaço para que todos os partícipes 

pudessem discutir os aspectos pertinentes à inclusão social. Para finalizar, ainda 

relacionado ao filme, todos receberam um questionário que demandava uma reflexão 

que iria além do filme e entraria no âmbito da vida real dos alunos e suas próprias 

experiências. 
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• Na prática: todas as aulas de educação física foram voltadas aos esportes 

adaptados aos portadores de necessidades especiais. Os professores, posteriormente, 

propiciaram uma experiência real aos alunos. Foram providenciados materiais como 

rede de vôlei, vendas e bolas com sino. Os estudantes puderam sentir as dificuldades 

do cadeirante por exemplo.  

 

Projeto profissional solidário: dotados de conhecimento das condições de 

vulnerabilidade dos estudantes do CEF 03, o corpo docente e a gestão formam 

parcerias com profissionais de várias áreas no intuito de atender algumas das 

necessidades enfrentadas pelas famílias que são a clientela desta escola. São eles:  

• Barbeiros especializados em cortes masculinos adultos e infantis. 

• Uma clínica de ortodontia que oferece a colocação e manutenção de aparelhos 

para jovens com preços muito abaixo do mercado. 

• Psicólogos com especialização em atendimento infanto-juvenil oferecendo uma 

primeira avaliação gratuita e acompanhamento, caso necessário, a preços 

simbólicos. 

• Corpo de bombeiros militar do DF com palestras e simulados sobre evasão de 

prédios em casa de incêndio. 
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Projeto professor amigo do CEF 03: Receber professores voluntários para auxiliar 

nos letramentos para alunos que trazem consigo dificuldades no acompanhamento 

pedagógico por falta de pré-requisitos necessários ao seu avanço. 

 

• Receber professores qualificados, que já passaram pelo CEF 03 e desenvolver 

atividades pontuais que atendam as necessidades dos alunos que apresentam 

dificuldades. 

• Auxiliar os professores que estão em sala de aula na adaptação de tarefas e 

atividades que possam ser mais adequadas as deficiências dos alunos por área. 

• Cada professor identificará em sua turma aqueles estudantes que aparentam 

não estar acompanhando os conteúdos, esses estudantes serão encaminhados a 

orientação educacional que fará uma avaliação prévia. A partir dessa avaliação, haverá 

o encaminhamento do aluno que apresentar dificuldades que englobem apenas o 

aspecto pedagógico. 

• A partir da identificação da necessidade de um resgate de conteúdos prévios, o 

professor “amigo” desenvolverá um plano de ação juntamente com o professor titular 

em uma coordenação coletiva. 

• Cada professor “amigo” atenderá pequenos grupos de estudantes (no máximo 

8), durante o próprio turno priorizando a atuação durante as aulas de PD. 

• O atendimento será semanal e não poderá ultrapassar o período de duas 

horas/aula.   

 

 

 

Projeto semana de preparação para a vida: uma análise dos interesses futuros dos 

estudantes do CEF 03 tornou possível perceber a vontade/necessidade do 

aprendizado de uma profissão. Baseado nesse fator, nosso projeto foi renomeado 

como marcenaria para a vida. Apesar de ter início na semana mencionada, este projeto 

tem sua continuidade ao longo do ano.    

Objetivo     oferecer um leque de aprendizados diversos que vão além do ensinamento 

de um ofício; responsabilidade, cooperação, boa convivência, respeito ao mestre e 

elevação da autoestima perpassam essas aulas que são gentilmente ofertadas por um 

marceneiro voluntário. O material produzido pelos alunos será vendido e o lucro 

retornará em forma de benfeitorias à escola. 

Metodologia   foi disponibilizada uma sala equipada 

com as mais diversas ferramentas necessárias a 

prática segura do oficio da marcenaria. Os 

estudantes são instruídos em relação ao uso 

apropriado das maquinas e dos equipamentos de 

segurança. Todos recebem a oportunidade de 

aprender a elaborar a construção de algo, desde a 

criação da arte conceitual até a aferição de medidas 

e cálculos matemáticos. Culminando então na 

criação final do móvel. 

Idealizadores     professores Eduardo, Cida, 

Cristiane e Simara 
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Projeto “encontro das gaivotas”: tendo como base o livro “Fernão Capelo Gaivota” e 

sua história de superação, o projeto tem como objetivo principal despertar o interesse 

do estudante pelo conhecimento. Consiste em encontros quinzenais, no contra turno, 

abordando temas que não estão contemplados de forma literal no Currículo Nacional, 

mas se relacionam com os eixos transversais. Já no primeiro encontro foi abordada a 

origem do planeta terra e a evolução da vida até o homo sapiens. Foram trazidos 

fósseis de 460 milhões de anos e pedras lascadas de 10 mil anos que causaram 

grande interesse e despertaram a curiosidade investigativa entre os estudantes. 

Metodologia     como foi explicado, quinzenalmente um livro será escolhido pelo grupo 

de professores responsável pelo projeto. A partir da escolha do livro, o tema será 

desenvolvido e as atividades debatidas durantes a coordenação pedagógica. A partir 

desse ponto tanto professores quanto gestão irão em busca de materiais que possam 

ajudar a ilustrar e fomentar a curiosidade dos estudantes. 

Idealizadores        professores Eduardo, Cida, Cristiane e Simara. 

 

Projeto da feira livre: aos estudantes do 6° ano é pedido que criem histórias; 

realizando desenhos coloridos; com as falas dos personagens; transformando-os em 

mini-gibis. Aos estudantes do 7° ano, passamos à criação de Cordéis. É pedido aos 

estudantes que escolham os temas e que escrevam em estrofes sextilhas. Os 

resultados variam diversos assuntos interessantes, de romances-aventuras à letras de 

Rap. Posteriormente, eles serão corrigidos e receberão folhas coloridas para que 

possam passar a limpo e criar suas xilogravuras autorais. 

metodologia     aproveitando a recente criação da sala de leitura/biblioteca do CEF 03, 

se percebeu que era necessário encorajar os estudantes mais novos a criar hábitos de 

leitura regulares. A partir daí, é possível se desenvolver a produção textual bem como 

a interpretação e compreensão da palavra escrita em seus mais diversos gêneros. 

idealizadora      professora Patrícia Magalhães 

 

Projeto intervenção: visa capacitar o aluno com defasagem de leitura, escrita e 
noções básicas de matemática, ao nível esperado da série que o mesmo frequenta. 
Alunos do ensino fundamental do sexto e sétimos anos , do CEF 03 da Estrutural, do 
turno vespertino 
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Metodologia    Cada professor das disciplinas específicas, nos horários de janela, irá 
trabalhar de forma individual e de acordo com o problema de cada aluno nas suas 
dificuldades da língua portuguesa e da base da matemática. Foram convidados 
professores de outras escolas e formandos em Pedagogia para auxiliar no 
desenvolvimento do trabalho. Os professores nos horários de janela, desenvolverão 
trabalhos com alunos em dificuldade específica (português e matemática) de forma 
individual ou em grupo de no máximo 5 alunos. Esses alunos serão dispensados do 
seu horário de aula com os professores das disciplinas especificas. Todos os dias da 
semana os alunos terão uma ou duas aulas. 
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