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1. APRESENTAÇÃO 

 
A Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal é composta por diversas escolas 

e todas possuem a sua característica e realidade própria. 

Partindo do princípio da autonomia que é dada a cada escola pela Lei 4.751, 

de 07 de fevereiro de 2012, com respeito à hierarquia organizacional do sistema de 

ensino, reformulamos este projeto, que intencionalmente será o retrato real da 

dinâmica da prática pedagógica desta unidade escolar. Pretendemos com isso ter 

uma linha de ação comum, visando maior produtividade de ensino e de melhor 

qualidade. 

É fato a consciência de que cada professor tem seu modo peculiar de produzir 

conhecimentos, portanto este projeto não tem o objetivo de padronizar ações 

pedagógicas, mas o de determinar no seu todo, o perfil da escola que queremos aliado 

aos norteadores vigentes que são: LDB, Currículo em Movimento da Educação 

Básica, Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar Do 3º Ciclo Para As 

Aprendizagens, regimento escolar e a Lei 4751/2012 de gestão democrática. 

Atentamos para o fato de não revestir este projeto de sonhos e também de 

novidades mirabolantes no ensino. Cuidamos de elaborá-lo numa linguagem simples 

e de fácil compreensão, cuja faceta adapta-se aos limites e possibilidades reais 

concretas de uma escola pública destinada à classe popular. 

 
A Proposta Pedagógica reveste-se de fundamental importância como 

instrumento da Escola para desenvolver o currículo, bem como, todo o processo 

ensino-aprendizagem, principalmente na implantação do 3º Ciclo. Visamos à 

realidade da escola, tendo em vista as necessidades específicas, os aspectos físicos 

e psicológicos e aos inúmeros objetivos que pretendemos alcançar através de práticas 

pedagógicas inovadoras que buscam romper com processos conservadores de 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

Temos a missão de mostrar ao aluno que através da escola sua vida pode ser 

transformada, que podemos estimular o crescimento, a construção da sua 

personalidade e o desenvolvimento do seu senso crítico; bem como, favorecer a 

construção de uma sociedade composta por sujeitos capazes de interagir, propor e 

transformar a sua realidade. 
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Em meio a tantos objetivos, temos grandes metas, como por exemplo, a 

conscientização dos pais em acompanhar o desenvolvimento escolar de seu filho. 

A Proposta Pedagógica do CEF 03 conta com o apoio e de certa forma parceria 

do Conselho Escolar, que tem como objetivo acompanhar e avaliar o processo 

educacional, buscando promover a participação da comunidade nas atividades da 

escola. 

Temos a convicção de que o papel fundamental da educação é o 

desenvolvimento da sociedade e que a nossa meta é trabalhar por uma educação de 

qualidade, assumimos o compromisso de contribuir para a formação de cidadãos. 

 
2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 
 

O Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama foi inaugurado em 09 de outubro 

de 1977 com o nome de Escola Classe 24, tendo sido projetado para atender alunos 

de 1ª a 4ª séries e transformado em Centro de Ensino Fundamental pela Portaria Nº 

325, de 18 de julho de 2001. 

Desde 1990 este Estabelecimento de Ensino trabalha a partir de Projetos 

Pedagógicos e de gestão construídos pelas discussões ocorridas com os diversos 

segmentos da comunidade escolar. 

Desde 2009 nossa unidade de ensino oferta ensino integral, tendo em 2019 

quatro turmas, sendo três no turno matutino e uma no vespertino atendendo 80 alunos 

que terão atividades de acompanhamento escolar, informática, horta escolar, xadrez 

e música 

Em 2019 estaremos implantando o 3º Ciclo do ensino fundamental com o 

desafio de criar práticas educativas que levem a um ensino com aprendizagem e 

inclusão. 
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2.1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 
 

 
2.1.1 Dados da Mantenedora 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

CGC: 00.394.676/0001-07 

Endereço: SGAN607, Projeção D, Asa Norte -Brasília-DF 

 
 

 
2.1.2 Dados da Instituição Educacional 

 
 

 
Nome: Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama 

Endereço: EQ 06/11, Área Especial, Setor Leste, Gama-DF 

Telefone: 3901-8106 

Localização: Zona Urbana 

Divisão: Coordenação Regional de Ensino 

Data de inauguração da Instituição Educacional: 09 de outubro de 1977. 

Turnos de funcionamento: matutino, vespertino e noturno. 

Níveis de ensino ofertado: Ensino Fundamental -6º ao 9º ano e EJA (Educação de 

Jovens e adultos) – I e II segmentos. 

 
2.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

2.2.1 Instalações Físicas 
 

 
Número de 

Dependências 

Funcionalidade das Dependências da Escola 

01 Direção 

02 Secretaria (sala e antessala) 

01 Coordenação Pedagógica 

01 Sala dos professores 

01 Cantina para o atendimento dos funcionários 

18 Salas de aula 
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01 Biblioteca (improvisada) 

01 Sala de jogos 

01 Laboratório de informática 

01 Pátio (murado e coberto) 

01 Cantina para Distribuição da Merenda Escolar 

02 Depósitos 

02 Banheiros para atender aos alunos (um masculino e outro feminino) 

01 Auditório 

02 Banheiros para funcionários (um masculino e outro feminino) 

01 Quadra de Esportes 

01 Sala de Orientação Educacional 

02 Sala de Ensino Integral 

01 Anexo: Uma sala de aula multidisciplinar estabelecida na 

comunidade Alagado da Suzana 

01 Sala de Recursos 

 
 

 

2.2.2 Quadro de Recursos Humanos 

 
 

 
a) Direção: 

- Diretor. .................................................................................... 01 

- Vice-Diretor. ............................................................................ 01 

- Supervisores. .......................................................................... 04 

- Secretário ................................................................................ 01 

- Coordenadores. ....................................................................... 08 

b) Auxiliares de Assistência à Educação: 

- Apoio Administrativo ................................................................ 03 

- Copa/Cozinha .......................................................................... 04 

- Serviços Gerais. ....................................................................... 03 

- Vigilância/portaria ...................................................................... 07 

- Conservação e Limpeza........................................................... 10 
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c) Corpo Docente: 

- Professores do Ensino Regular. .............................................. 41 

- Professores na Biblioteca ........................................................ 04 

- Professores do EJA I Segmento ............................................. 07 

- Professores do EJA II Segmento ............................................ 11 

- Sala de Recursos ....................................................................... 01 

- Apoio Pedagógico ..................................................................... 02 

- CID XADREZ ............................................................................. 01 

d) Orientadoras educacionais ......................................................... 02 

 
 

2.2.3 Instituições Escolares 

 
 

- APM – Associação de Pais e Mestres: organização com personalidade jurídica 

própria, sem caráter lucrativo, com objetivos bem definidos de acordo com os artigos 

156 e 157 do Regimento Escolar. 

- Conselho Escolar: Escolhido através de eleição e trabalhará de acordo com 

as normas vigentes. 

 
2.2.4 Recursos Financeiros 

 
 

- PDAF – Programa de Descentralização Financeira do Governo do Distrito 

Federal para suprir toda a necessidade administrativa e pedagógica da escola 

- PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola foi criado pelo Governo Federal 

para suprir as necessidades dos alunos; 

- APM (Associação de Pais e Mestres) trabalha com contribuições dos 

pais/responsáveis. 

- OBS: A direção, professores, alunos, pais/responsáveis e o conselho escolar 

são os que possuem condições para definir as necessidades e a utilização dos 

recursos a ela destinados. 
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2.2.5 Níveis/ Modalidades oferecidas 

 
 

 
A Escola oferece o Ensino Fundamental anos finais – 6º ao 9º ano, no turno 

diurno e EJA- I e II segmento no turno noturno. 

 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

.O CEF03 Gama atingiu, em 2015, a meta estabelecida pelo IDEB e teve 

índices elevados de aprovação e baixo abandono escolar no ensino regular diurno, 

mesmo estando localizado próximo a áreas de vulnerabilidades social e econômica. 

A escola conta com o quadro completo de professores, supervisores e 

orientadores educacionais e sala de recurso, com equipe formada por profissionais 

capacitados o que torna adequado o atendimento de alunos com problemas de 

adaptação, de aprendizagem e outros. 

A estrutura física desta escola necessidade de várias melhorias para que ela 

possa cumprir o seu papel de assegurar o acesso e a permanência dos educandos. 

Existe a necessidade de reforma de toda a estrutura física, uma vez que ela foi 

projetada para atender alunos de 7 a 10 anos e hoje atende alunos da 11 a 16 anos 

e os alunos adultos da EJA. A necessidade de reforma desta unidade escolar se 

evidencia também no fato de suas instalações ter sido construída, em 1977,  que 

não atende aos padrões atuais para o desenvolver um ensino de qualidade. 

3.1. DADOS 2017; 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

Quando analisamos a educação do nosso país percebemos que nossas 

escolas se caracterizam pela função social, apesar das transformações sofridas no 

decorrer da história, a escola representa uma Instituição que a humanidade elegeu 

para socializar o saber e para preparar seus alunos para o mundo do trabalho. Os 

conteúdos curriculares estabelecem a relação entre teoria e prática, através de 

situações próximas da realidade do aluno, permitindo que os conhecimentos 

adquiridos melhorem sua atuação na vida cotidiana para proporcionar ao aluno a 

superação do senso comum a partir da vivência com o conhecimento cientificamente 

acumulado pela humanidade, além de contribuir para a formação de sujeitos 

autônomos e capazes de exercer plenamente a cidadania. 

 

5. PRINCÍPIOS 

 
 

O ensino no CEF03 do Gama é ministrado com base nos seguintes princípios 

norteadores: 

a) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania e do Respeito ao 

Bem Comum. 

b) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da 

Qualidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. 

c) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e 

do Respeito à Ordem Democrática. 

d) Princípios da Educação Integral que compreende que a educação deve 

garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – 

intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto 

coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, 

gestores e comunidades locais. 

e) Princípios da Educação Inclusiva se configura na diversidade inerente à 

espécie humana, buscando perceber e atender as necessidades 

educativas especiais de todos os sujeitos-alunos, em salas de aulas 

comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo Geral 

 
 

Proporcionar ao aluno uma evolução cognitiva, inserindo a comunidade no 

ambiente escolar, articulando-a e dela recebendo a colaboração necessária para a 

construção de uma escola capaz de despertar e intensificar o senso crítico do discente 

em relação à estrutura social que o envolve. Para tanto, devemos implantar o 3º Ciclo 

do Ensino Fundamental. 

 
 

6.2 Objetivos Específicos 

 
 

- Implementar o Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar Do 3º Ciclo 

do Ensino Fundamental, Currículo Em Movimento, a Lei de Gestão Democrática e 

demais programas da Secretaria de Educação; 

- Valorizar o professor e os profissionais envolvidos no processo sócio 

educacional, em todos os seus aspectos; 

- Acompanhar os alunos com defasagem escolar e problemas emocionais; 

- Criar os projetos interventivos, visando superar as dificuldades de 

aprendizagens; 

-Proporcionar o crescimento e a formação integral do educando, buscando a 

formação moral e intelectual para inseri-lo no contexto social com a participação da 

escola e da família, trabalhando a interdisciplinaridade e temas transversais; 

-Promover a integração da instituição educacional com o seu núcleo social 

específico, por meio de atividades integradas: cursos, palestras, oficinas, esportes, 

encontros, atividades culturais; 

- Desenvolver o senso crítico, associando conhecimentos e realidades 

vivenciadas, que priorizam o despertar dos valores morais, éticos e religiosos na 

formação integral dos educandos; 

-Buscar a melhoria do ambiente físico da escola, realizando atividades que 

visem à integração dos profissionais da área de educação; 

- Realizar estudos sócio pedagógicos visando o aperfeiçoamento profissional; 
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- Inserir a comunidade em projetos pedagógicos contextualizados, fortalecendo 

a integração do trinômio escola-aluno-comunidade; 

- Incluir os alunos com necessidades especiais no sistema de ensino regular; 

- Atender a exigência da Lei 10.639/2003 que altera o Currículo Básico da 

Educação e estabelece a obrigatoriedade do ensino da Cultura Afro-Brasileira e 

indígena; 

- Participar em todas as ações propostas pelo Plano de Desenvolvimento da 

Educação. 

6.3. Missão 

 
 

Conscientizar o aluno de que, por meio da escola sua vida pode ser 

transformada, estimulando o crescimento, a construção de sua personalidade e 

desenvolvendo seu senso crítico. 

Proporcionar ao aluno a superação do senso comum a partir da vivência com 

o conhecimento cientificamente acumulado pela humanidade, além de contribuir para 

a formação de sujeitos autônomos e capazes de exercer plenamente a cidadania. 

Favorecer a construção de uma sociedade composta por sujeitos capazes de 

interagir, propor e transformar sua realidade. 

Formar indivíduos capazes de exercerem de forma consciente e participativa a 

cidadania. 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
 

O PP da nossa escola, assim como os outros das diversas unidades de ensino 

existentes em toda a rede pública de ensino do Distrito Federal, desenvolve suas 

práticas de ensino com base nas DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA 

ORGANIZAÇÃO   ESCOLAR   DO   3º   CICLO   PARA   AS   APRENDIZAGENS   e 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO elaborado pela nossa secretaria de educação. 

Compartilhando com as ideais do DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA 

ORGANIZAÇÃO   ESCOLAR   DO   3º   CICLO   PARA   AS   APRENDIZAGENS   e 

CURRICULO EM MOVIMENTO, nossa organização curricular deve proporcionar uma 

ampla discussão e reflexão das práticas pedagógicas, possibilitando a participação da 

comunidade escolar, criando a partir dessas práticas uma educação que seduza o 

aluno a gostar do conhecimento e das atividades educacionais. Nessa ótica, as 
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concepções teóricas que norteiam o trabalho da nossa escola se ancoram na 

pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, uma vez que a prática 

pedagógica não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos 

estudantes e deve garantir a todos o direito à aprendizagem e à formação cidadã. 

O ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA), caracteriza-se como uma 

proposta pedagógica flexível que considera as diferenças individuais e os 

conhecimentos informais dos estudantes, adquiridos a partir das vivências diárias e 

no mundo do trabalho. As DIRETRIZES OPERACIONAIS E DA AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS nortearão as práticas educativas para 

assegurar o acesso, a permanência, a continuidade e a conclusão do processo 

educativo escolar dos nossos alunos da EJA. Na nossa unidade escolar é ofertada a 

Educação de Jovens e Adultos, em regime semestral e presencial de acordo com o 

quadro abaixo 

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 

 
8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Nossa unidade escolar é inclusiva, organizada em ciclos para as 

aprendizagens, desenvolve a educação integral e a Educação para Jovens e Adultos. 

Nossa ação pedagógica respeita às diferenças e habilidades de cada educando, 

valorizando suas potencialidades e trabalhando para superar as fragilidades. 

Temos uma comunidade escolar que vem se fortalecendo com as reuniões de 

pais e mestres; dias letivos temáticos; semana de educação para a vida e outras. 

Ofertamos aulas em três turnos: matutino, vespertino e noturno, totalizando 

45 turmas, das quais trinta e seis são no matutino e vespertino e nove no noturno. 

Segue abaixo a organização escolar desta instituição: 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

 

 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

 

 

 
PÚBLICO 

 
C

R
O

N
O

G
R

A
M

A
 

 

 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 Realizar Coordenações 
coletivas com atividades de 
formação dos docentes com 
oficinas e palestras; 

 Proporcionar a 
participação docente em 
projetos que propiciem a 
melhoria da aprendizagem 
dos alunos; 

 Planejar as atividades 
dos reagrupamentos para 
auxiliar as intervenções nas 
aprendizagens; 

 Proporcionar ações que 
visem a melhoria do 
desenvolvimento das aulas; 

 viabilizar este trabalho 
dos professores de acordo 
com as diretrizes 
pedagógicas e socioculturais 
da escola; 

 viabilizar a parceria entre 
pais e a escola; 

 Identificar deficiências 
na aprendizagens e propor 
ações para solucioná-las; 

 Promover junto a 
Orientação Educacional, 
ações que o fim da evasão 
escolar; 

 Orientar e acompanhar 
ações que visem a melhoria 
do rendimento escolar. 

 Elaboração do 

planejamento anual; 

 Acompanhamen 

to e avaliação das 

atividades pedagógicas; 

 Orientação e 

acompanhamento no 

preenchimento dos diários 

de classe; 

 Formação 

continuada. 

 Construção 

coletiva  dos 

Reagrupamentos e do 

Projeto Interventivo. 

 Apresentação dos

 indicadores de 

desempenho da escola 

(IDEB e outros) 

Com a 

Regional de 

Ensino 

especialmente 

com a UNIEB 

Corpo 

docente do 

CEF 03 

Durante 

o ano de 

2019 

. Será realizada 

processual e 

constantemente 

durante todo o 

ano letivo, entre 

a equipe 

gestora, 

coordenação 

pedagógica e o 

corpo docente, 

integrados nas 

ações para a 

melhoria do 

processo 

ensino- 

aprendizagem. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SALA DE 

RECURSOS 

 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 
 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

 

 
 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

 

 

 
PÚBLICO 

 
C

R
O

N
O

G
R

A
M

A
 

 

 
 

AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Organizar 
ações 
pedagógicas e 
administrativas 
para atender os 
Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais  – 
ANEE’S do 
Centro   de 
Ensino 
Fundamental 
03 do Gama, 
definindo 
estratégias para 
cada 
modalidade, 
conforme suas 
especificidades, 
fazendo uso de 
estratégias de 
sensibilização 
em  prol  de 
mudanças 
atitudinais  da 
comunidade 
escolar quanto 
à inclusão dos 
estudantes 
especiais  na 
instituição 
educacional 
enfatizando  o 
movimento de 
inclusão escolar 
como contínuo 
e processual. 
Os professores 
de    apoio 
também 
utilizarão 
recursos   e 
estratégias 
pedagógicas 
diferenciadas, a 
fim de que o 
aluno alcance o 
currículo  da 
base  comum, 
respeitando 
evidentemente 
suas 
possibilidades. 

Orientar os professores 
regentes para organizar contexto 
educativo que favoreça a atenção e 
a concentração dos estudantes nas 
atividades desenvolvidas em sala 
de aula, observando os seguintes 
cuidados: sentá-los na primeira fila, 
falar seu nome várias vezes durante 
a aula e verificar seus cadernos 
para certificar-se de que estão 
executando as tarefas; 

Operacionalizar as 
complementações curriculares 
específicas necessárias à educação 
dos estudantes com deficiência 
física, no que se refere ao manejo 
de materiais adaptados e à escrita 
alternativa, quando necessário; às 
vivências de mobilidade e de acesso 
aos espaços da instituição 
educacional e às atividades da vida 
diária que envolvam a rotina 
escolar, dentre outras; 

Atuar como docente nas 
atividades de complementação ou 
de suplementação curricular 
específica; 

Atuar de forma colaborativa 
com o professor da classe comum 

para a definição de estratégias 
pedagógicas que favoreçam o 

acesso do   estudante  com 
deficiência, TGD ou altas 
habilidades/  superdotação   ao 
currículo e a sua interação no grupo; 

Promover as condições de 
inclusão desses estudantes em 

todas as atividades da instituição 
educacional; 

Orientar as famílias para o 
seu envolvimento e a sua 
participação no processo 
educacional; 

Informar à comunidade 
escolar acerca da legislação e das 
normas educacionais vigentes que 
asseguram a inclusão educacional; 

Participar do processo de 
identificação e de avaliação 
pedagógica das necessidades 
especiais e tomadas de decisões 
quanto ao apoio especializado 
necessário para o estudante; 

Preparar material específico 
para o uso dos estudantes na sala 
comum e na sala de recursos; 

Orientar a elaboração de 
material didático-pedagógico que 
possa ser utilizado pelos estudantes 
nas classes comuns do ensino 
regular; 

Com a 
Regional de 
Ensino 
especialmente 
com a UNIEB 

Corpo 
docente 
do CEF 03 

Durant 
e o 
ano de 
2019 

A avaliação é um 
elemento indissociável 
do processo educativo, 
que possibilita ao 
professor critérios para 
replanejar atividades e 
criar situações que 
gerem avanços na 
aprendizagem  do 
educando. Tem como 
função acompanhar, 
orientar, regular e 
redirecionar o trabalho 
educativo. Por isso, a 
avaliação exige uma 
observação sistemática 
dos alunos para saber se 
eles estão aprendendo e 
em que condições ou 
atividades eles 
encontram maior ou 
menor dificuldades e 
avançar. 
É preciso perceber o 
aluno em suas 
dimensões cognitiva, 
afetiva e cultural, de 
forma a compreendê-lo 
melhor        em       suas 
diferenças, suas 
crenças, em sua forma 
de aprender. Portanto, 
importa avaliar o aluno 
como um todo nas 
diversas situações que 
envolvem  a 
aprendizagem:  no 
relacionamento com os 
colegas, no empenho 
para solucionar 
problemas propostos, 
nos trabalhos escolares, 
nas brincadeiras etc. A 
avaliação deve ser 
concebida como um 
instrumento para ajudar 
o aluno a aprender, 
fazendo parte integrante 
do dia-a-dia em sala de 
aula. A avaliação será 
feita de maneira 
processual, por meio do 
envolvimento  nas 
atividades propostas ao 
longo de todo o ano 
letivo e trabalhos 
sugeridos e indicados, 
de acordo com a 
orientação do professor 
especializado do AEE. A 
avaliação também 
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 Indicar e orientar o uso de 
equipamentos e de materiais 
específicos, bem como de outros 
recursos existentes na família e na 
comunidade e articular, com 
gestores e com professores, para 
que a proposta pedagógica da 
instituição educacional seja 
organizada coletivamente em prol 
de uma educação inclusiva 

Responsabilizar-se junto aos 
docentes pela garantia da 
realização das adequações 
curriculares necessárias ao 
processo educacional do estudante 
com necessidade educacional 
especial; 

Realizar atividades que 
estimulem o desenvolvimento dos 
processos mentais: atenção, 
percepção, memória, raciocínio, 
imaginação, criatividade, 
linguagem, dentre outros; 

Fortalecer a autonomia dos 
estudantes a fim de levá-los a ter 
condições de decidir, opinar, 
escolher e tomar iniciativas, a partir 
de suas necessidades e 
motivações; 

Propiciar a interação dos 
estudantes em ambientes sociais, 
valorizando as diferenças e a não 
discriminação; 

Preparar materiais e 
atividades específicas para o 
desenvolvimento da aprendizagem 
dos estudantes; 

Orientar o professor da 
classe comum sobre estratégias 
que favoreçam a autonomia e o 
envolvimento do estudante em 
todas as atividades propostas ao 
grupo; 

Promover a inserção dos 
recursos tecnológicos de 
informação e de comunicação no 
espaço da sala de aula; 

Realizar adequações de 
material didático pedagógico para 
atender as necessidades dos 
estudantes; 

Reconhecer os pontos fortes 
e de maior interesse e as 
dificuldades do estudante; e 

Ofertar suporte pedagógico aos 
estudantes, facilitando-lhes o 
acesso aos conteúdos 
desenvolvidos em classe comum e 
turmas de integração inversa. 

   acontecerá mediante 
anotações e registros 
diários do professor. 
A construção do 
conhecimento do aluno 
deverá ser refletida pelo 
professor na perspectiva 
da dimensão cumulativa, 
ao considerar que tanto 
as competências quanto 
as habilidades não são 
adquiridas de forma 
dividida ou mesmo 
isoladas no tempo e no 
espaço. Essa dimensão 
ao contemplar os 
aspectos cognitivos 
(conhecimento)  , 
afetivos ( emoção) e 
psicossociais ( aspectos 
psicológicos e sociais) , 
visa a facilitar ao 
professor a 
compreensão de como 
se processa a aquisição 
de novas aprendizagens 
, bem como ampliar as 
possibilidades  de 
aprendizagem do aluno , 
valorizando suas 
descobertas e tentativas. 
Dessa forma, o aluno, 
autor de sua própria 
aprendizagem, não 
reproduzirá apenas 
informações a ele 
confiadas, mas será 
capaz de compreendê- 
las e utilizá-las em novos 
contextos. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SOE 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIA 

S      

ENVOLVID 

AS 

 
PÚBLIC 

O 

 
CRONOGRA 

MA 

 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 Organizar e 

sistematizar o trabalho 

a ser realizado na 

instituição 

AÇÕES NO ÂMBITO 
INSTITUCIONAL 

 Colaborar na análise dos 
indicadores de 
aproveitamento escolar, 
evasão, repetência e 
infrequência; 

 Colaborar e participar de 
ações que viabilizem a 
avaliação das atividades 
pedagógicas da instituição 
educacional em que atua; 

 Elaborar e aplicar 
instrumentos de coleta de 
dados, sempre que 
necessário; 

 Participar do processo de 
avaliação das ações 
realizadas pela instituição 
educacional; 

 Elaborar o Plano de Ação 
anual do Serviço de 
Orientação Educacional. 

 

AÇÕES JUNTO AO CORPO 
DOCENTE 

 Realizar ações integradas 
com o corpo docente no 
desenvolvimento  de 
projetos sobre saúde, 
educação sexual, 
prevenção ao uso indevido 
de drogas, bullying e outros 
de acordo com as 
prioridades elencadas pelo 
grupo e com a proposta 
pedagógica da instituição 
educacional; 

 Participar das 
reflexões/discussões 
referentes a aplicação de 
normas disciplinares; 

 Auxiliar na reflexão e na 
sensibilização do corpo 
escolar para prática da 
educação inclusiva; 

 Participar das 
coordenações coletivas 
semanais com o corpo 
docente; 

 Participar do Conselho de 
Classe; 

 Acompanhar ações do/a 
professor/a conselheiro/ a 
de turma; 

 Estimular a participação 
dos/as professores/as na 
identificação, no 
encaminhamento e no 
acompanhamento dos/as 
alunos/as com dificuldades 
de adaptção, de convívio 
social e/ou com 
dificuldades específicas de 
aprendizagem; 

Com a 
Regional de 
Ensino 
especialme 
nte com a 
UNIEB 

Corpo 
docente 
do CEF 
03 

Durante o ano 
de 2019 

Será 

realizada 

processual e 

constanteme 

educacional;    nte durante 

 Conhecer a clientela e    todo o ano 

identificar a demanda    letivo, entre a 

escolar;    equipe 

 Integrar as ações com    gestora, 

as do professor, como    coordenação 

colaboração no    pedagógica e 

processo de    o corpo 

aprendizagem e no    docente, 

desenvolvimento do    integrados 

educando;    nas ações 

 Contribuir para o    para a 

desenvolvimento    melhoria do 

integral do educando,    processo 

ampliando suas    ensino- 

possibilidades de    aprendizage 

interagir no meio    m. 

escolar e social, como     

ser autônomo, crítico e     

participativo;     

 Participar ativamente     

do processo de     

integração     

família/escola/comuni     

dade, realizando     

ações que favoreçam     

o envolvimento dos     

pais no processo     

educativo;     

 Integrar ações com     

outros profissionais da     

instituição educacional     

e instituições     

especializadas;     
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  Contribuir com sugestões e 
informações nas reuniões 
pedagógicas com 
professores/as e com o 
Conselho de Classe, bem 
como nas reuniões 
extraordinárias; 

 Refletir e dialogar com o 
corpo docente sobre os 
resultados das avaliações, 
apresentando propostas de 
solução às disfunções 
detectadas; 

 Participar de estudo de 
caso dos/as alunos/as em 
situação de dificuldade, 
quando necessário; 

 Colaborar no 
encaminhamento de 
aluno/s que apresente/m 
dificuldades de 
aprendizagem  e/ou 
problemas de ajustamento 
psicossocial para  o 
acompanhamento 
especializado adequado no 
âmbito educacional e/ou da 
saúde, quando necessário; 

 Proceder à devolutiva dos 
atendimentos/encaminham 
entos dos/as alunos/as aos 
professores/as, à direção, 
à coordenação e aos 
familiares. 

 

AÇÕES JUNTO AO 
CORPO DISCENTE 

 

 Apresentar aos/às 
alunos/as o Serviço de 
Orientação Educacional; 

 Instrumentalizar o/a 
aluno/a para a organização 
eficiente do trabalho 
escolar, tornando a 
aprendizagem mais eficaz; 

 Acompanhar, individual ou 
coletivamente, os/as 
alunos/as, dinamizando 
temas que atendam a suas 
necessidades; 

 Estimular a participação 
dos/as alunos/as nas 
atividades escolares e nos 
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, de 
sociabilidade, de respeito, 
de consideração, de 
responsabilidade, de 
tolerância e de respeito às 
diferenças individuais, com 
vistas à construção de uma 
convivência escolar social 
e pacífica; 
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  Proporcionar ao aluno/a a 
análise, a discussão, a 
vivência e o 
desenvolvimento  de 
valores, atitudes   e 
comportamentos 
fundamentados em 
princípios universais; 

 Realizar ações preventivas 
contra a discriminação por 
motivo de convicções 
filosóficas, religiosas, ou 
qualquer forma de 
preconceito de classe 
econômica, social, étnico e 
sexual, enfatizando o 
respeito à diversidade 
cultural; 

 Apoiar os segmentos 
escolares, como: Conselho 
Escolar e outros; 

 Utilizar instrumentos 
específicos (fichas e 
questionários)  que 
permitam o registro dos 
atendimentos,  dos 
acompanhamentos e dos 
encaminhamentos; 

 Elaborar projetos que 
favoreçam a socialização, 
a disseminação de valores 
humanos e a aquisição de 
atitudes e de hábitos 
saudáveis. 

 

AÇÕES JUNTO Á FAMÍLIA 
 

 Identificar e trabalhar, 
junto à família, as causas 
que interferem no avanço 
do processo de ensino e de 
aprendizagem do aluno; 

 Contribuir com a promoção 
de relações saudáveis 
entre a instituição 
educacional e a 
comunidade; 

 0rientar os pais e/ ou 
responsáveis para a 
compreensão da cultura 
escolar e para a 
importância dos hábitos de 
estudo no filho; 

 Promover  momentos 
reflexivos 
(palestras/encontros/oficin 
as) que contribuam com a 
educação dos alunos na 
prevenção de  conflitos 
escolares e outros temas 
que sejam necessários; 

 Sondar possíveis 
influências, no ambiente 
familiar, que possam 
prejudicar  o 
desenvolvimento do/a 
aluno/ a na instituição 
educacional, intervindo e/ 
ou encaminhando para a 
rede social de apoio 
interna/externa, sempre 
que necessário; 
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  Atender individual e/ou 
coletivamente pais e/ ou 
responsáveis; 

 Informar aos pais e aos 
familiares sobre os 
serviços de apoio social. 

AÇÕES JUNTO Á REDE 
SOCIAL 

 Realizar   os 
encaminhamentos 
necessários à rede social 
com o conhecimento do/a 
gestor/a da instituição 
educacional; 

 estabelecer parceria com 
profissionais de outras 
instituições para o 
aprimoramento das ações 
preventivas; 

 identificar e encaminhar, 
de forma sistematizada, os 
alunos que apresentam 
problemas de conduta e 
dificuldades específicas de 
aprendizagem, quando 
necessário; 

 conhecer e articular ações 
com as redes sociais 
existentes na comunidade 
em que atua. 

    

 

 

 

9. ESTRATÉGIAS DA AVALIAÇÃO 

 
 

 
9.1 Avaliação do Projeto Pedagógico 

 
 

O PP da nossa escola estará sempre em construção e será avaliado e 

acompanhado por todos os segmentos da escola e da comunidade escolar através de 

reuniões convocadas bimestralmente, ou em qualquer momento, quando necessário. 

Nela serão observado o cumprimento de metas e objetivos, além disso ,poderão ser 

propostas correções e adaptações dos projetos que deverão ser implementadas 

imediatamente, ou caso necessário, serão remetidas à SEEDF para autorização. A 

escola destinará um livro de registros das ações ocorridas que auxiliará as reuniões 

de avaliação. 



25  

9.2 Procedimentos Avaliativos 

 
 

As diretrizes para a avaliação apontam princípios norteadores que permitem 

uma nova prática avaliativa que tratam de sucesso, das diferenças individuais, das 

diferenças socioculturais, do progresso contínuo, da liberdade, da cooperação, do 

diálogo e da transformação social. Sendo assim, a avaliação formativa interdisciplinar 

deste estabelecimento de ensino institui como mecanismos: a observação; 

questionários; pesquisas; testes; provas; fichas de acompanhamento e auto 

avaliação. Tais instrumentos serão utilizados de forma diversificada, numa abordagem 

interdisciplinar e contextualizada, construída em grupo nas coordenações e em sala 

de aula durante o processo de ensino-aprendizagem, tendo como parâmetros o 

Currículo em Movimento da Educação Básica e as novas Diretrizes para Avaliação 

Educacional. 

a) Ensino Fundamental anos Finais 6º ao 9º ano: 

- Dos 100% da média bimestral, o professor utilizará 50% para testes e provas 

e 50% para outras formas de avaliação, tais como: observação, trabalhos de pesquisa, 

seminários, monografias, dramatizações, entrevistas, fichas de acompanhamento, 

auto avaliação e outros. 

As disciplinas Ensino Religioso e Projeto interdisciplinar não constituirão 

objetos de reprovação. 

b) EJA (Educação de Jovens e Adultos): 

- 50% auto avaliação e projetos de pesquisa; 

- 50% testes e provas. 

Os resultados da avaliação nos Cursos da EJA são expressos por meio de 

notas com resultado final do semestre. 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas, o Conselho de Classe é um 

colegiado composto por professores de uma classe de alunos, o diretor (ou seu 

representante), o orientador educacional, o coordenador pedagógico e o 

representante dos pais/ alunos. O conselho de Classe deve se reunir, ordinariamente, 

uma vez por bimestre e ao final do ano letivo/semestre, ou extraordinariamente, 

quando convocado pelo diretor da instituição educacional. O registro da reunião dar- 

se-á por ata e quando necessário no campo de observações dos diários dos 

professores. 
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9.3 Regime de dependência 

O objetivo do regime de dependência é assegurar ao aluno o 

prosseguimento dos estudos no ano imediatamente subsequente, quando o seu 

aproveitamento no ano anterior for insatisfatório em até dois componentes 

curriculares. 

A inscrição no regime de dependência é facultativa e será feita pelos pais 

ou responsável e suas atividades deverão ser ministradas na forma indireta, paralela 

às atividades do dia a dia, e através de avaliações que serão disponibilizadas pelo 

próprio professor regente da disciplina. 

Os critérios de aprovação para os procedimentos do regime de dependência 

são os mesmos previstos nesta proposta pedagógica para os demais alunos. 

O aluno matriculado no 9º ano do ensino fundamental não faz jus ao 

certificado de conclusão enquanto não obtiver a aprovação em todas as disciplinas. O 

aluno com aproveitamento não terá direito á promoção quando ocorrer a insuficiência 

de rendimento em anos sucessivos de um mesmo componente curricular. 

 
9.4 Recuperação Processual 

 
 

A recuperação contínua fará parte do trabalho pedagógico desenvolvido 

diariamente em sala de aula e irá decorrer da avaliação diagnóstica do desempenho 

dos alunos. Serão realizadas intervenções imediatas dirigidas às dificuldades 

específicas, logo que forem detectadas. O professor deverá procurar meios para suprir 

as dificuldades encontradas pelos alunos através de estratégias que sejam 

diversificadas, específicas e adequadas a eles. Dentro do planejamento devem estar 

previstas alterações nos procedimentos avaliativos que não se mostrarem afetivos, 

procurando adotar outras estratégias que busquem sempre criar oportunidades para 

os alunos alcançarem o desempenho esperado. 

O professor buscará criar grupos que apresentem problemas similares em 

relação aos conteúdos trabalhados em sala ou que não apresentam problemas e 

precisem continuar avançando. Os grupos serão trabalhados de acordo com suas 

necessidades de recuperação e deverão ser desfeitos tão logo isso aconteça. 

O professor pode utilizar o espaço reservado à coordenação pedagógica para 

oferecer estudos de recuperação. 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular do Ensino Fundamental – anos finais tem como 

principal finalidade ampliar o conjunto de competências e habilidades adquiridos pelos 

alunos ao longo dos primeiros anos de escolarização, no sentido de aprofundar 

conhecimentos relevantes que contribuam para a formação integral dos alunos. No 

que confere à organização da matriz curricular que concentra os conteúdos mínimos 

das três áreas do conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências 

da Natureza, Matemática e suas tecnologias e Ciências humanas e suas tecnologias. 

A construção dos saberes relaciona a teoria com a prática, norteando-se pelos 

princípios éticos e morais relacionados com as questões sociais, as do mundo do 

trabalho e as de convivência com o nosso planeta. 

A organização da matriz curricular de nossa escola que é ofertado no turno 

diurno possui carga horária anual de 800 horas. 

 
 

Matriz curricular do turno diurno - Regular 

 
Partes do currículo 

 
Área de conhecimento 

 
Componente 

Curricular 

Carga horária semanal 

Ano 

6º 7º 8º 9º 

 
 
 

 
Base 

Nacional 

Comum 

 

Linguagens, códigos e 

suas tecnologias 

Língua portuguesa 5 5 5 5 

Arte 2 2 2 2 

Educação física 3 3 3 3 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas 

tecnologias 

Matemática 5 5 5 5 

Ciências naturais 4 4 4 4 

Ciências humanas e 

suas tecnologias 

História 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 

 
Parte Diversificada 

Inglês 2 2 2 2 

Ensino Religioso 1 1 1 1 

Projeto Interdisciplinar 2 2 2 2 

Total de módulos-aulas semanais 30 30 30 30 

 

O EJA considera os mesmos princípios da Educação Básica, visando o 

desenvolvimento dos processos cognitivos, privilegiando a capacidade de pensar e 

desenvolvendo a competência de processar as experiências de aprendizagem com 
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autonomia intelectiva e com destaque para o fato de que os jovens e adultos possam 

aprender praticando. 

A organização da matriz curricular de nossa escola que é ofertado no turno 

diurno possui carga horária anual de 800 horas. 

 
 

Matriz curricular do turno noturno - EJA 

 
Partes 

do 

currículo 

 
Área de 

conhecimento 

 
Componente 

Curricular 

1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 

h
/a

 

s
e
m

a
n
a
l 

h
/a

 

s
e
m

e
s
tr

a
l 

h
/a

 

s
e
m

a
n
a
l 

h
/a

 

s
e
m

e
s
tr

a
l 

h
/a

 

s
e
m

a
n
a
l 

h
/a

 

s
e
m

e
s
tr

a
l 

h
/a

 s
e
m

a
n
a
l 

h
/a

 

s
e
m

e
s
tr

a
l 

 
 
 

 
Base 

Nacional 

Comum 

 
Linguagens, 

códigos e 

suas 

tecnologias 

Língua 

portuguesa 

5 100 5 100 5 100 5 100 

Arte 2 40 2 40 2 40 2 40 

Educação 

física 

1 20 1 20 1 20 1 20 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática e 

suas 

tecnologias 

Matemática 5 100 5 100 5 100 5 100 

Ciências 

naturais 

4 80 4 80 4 80 4 80 

Ciências 

humanas e 

suas 

tecnologias 

História 3 60 3 60 3 60 3 60 

Geografia 3 60 3 60 3 60 3 60 

Parte Diversificada Inglês 2 40 2 40 2 40 2 40 

Total de módulos-aulas semanais 25 25 25 25 

 

A Escola é o local que forma o cidadão, devendo prepará-lo para as inter-relações 

pessoais e capacitá-lo para atuar no grupo que convive. Para tanto, é preciso 

compreender que na escola encontram-se pessoas de diversas origens, crenças e 

valores que geram oportunidades de criação de identidade. Com base nas diferenças, 

o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal elegeu como eixos 

transversais: Educação para a diversidade, Cidadania, Direitos Humanos e 

Sustentabilidade, sendo que todos deverão ser trabalhados nas aulas da nossa 

escola. 

 
-As habilidades e competências serão trabalhadas de forma contextualizada 

tendo em vista a interdisciplinaridade; 
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-Serão escolhidos, pelos professores, temas geradores, que nortearão os 

docentes de cada disciplina; 

- Os eventos e projetos serão realizados com a participação efetiva da 

comunidade escolar; 

- A formação de professores e de gestores para revigorar e qualificar os autores 

envolvidos na educação deverá acontecer nos dias de coordenações individuais e em 

cursos voltados para a educação; 

- Para obter a participação da comunidade local nas decisões escolares é 

preciso adotar estratégias de planejamento e gestão democrática do processo de 

desenvolvimento. Tais estratégias permitem à comunidade local, através da 

experiência prática, o aprendizado necessário para que ela seja capaz de identificar 

potencialidades, oportunidades, vantagens comparativas e competitivas, problemas, 

limites e obstáculos ao seu desenvolvimento, a partir dos quais poderá escolher 

vocações, estabelecer metas, definir estratégias e prioridades, monitorar e avaliar 

resultados, enfim, a capacitação requerida para planejar e gerenciar, de forma 

democrática, o processo de desenvolvimento escolar 

10.1 DIVERSIDADE 

 
 

A SEEDF reestruturou seu Currículo de Educação Básica partindo da definição de 

diversidade, com base na natureza das diferenças de gêneros, de intelectualidade, de 

raça/etnia, de orientação sexual, de cultura, de classes sociais, enfim, de diversidade 

vista como possibilidade de adaptar-se na sociedade, existindo, então, compreensão 

de fenômenos sociais tais como: discriminação, racismo, sexismo, homofobia, 

transfobia, valorização dos patrimônios material e imaterial, combate a depreciação 

de pessoas que vivem no campo. 

Felizmente a legislação brasileira, mesmo tardia, tem mudado essa dura realidade, e 

no mesmo sentido, o ensino brasileiro tem acompanhado essa mudança. 

Temas a serem trabalhados: 

1º bimestre 

- Construção de valores e compreensão sobre regras de comportamento em relação 

ao conceito de gêneros, tudo com vistas à desconstituição das hierarquias 

historicamente constituídas; 

2º bimestre 
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-Compreensão de que o campo é um lugar de vida, cultura, produção, moradia, 

educação e lazer que deve ser respeitado em suas especificidades sociais; 

3º e 4º bimestres 

Busca pela implementação de ações voltadas para o diálogo, reconhecimento e 

valorização de grupos tais como negros, mulheres, população LGBT, indígenas, 

moradores do campo entre outros. 

10.2 CIDADANIA 

 
 

1º e 2º bimestres 

Formação de uma consciência cidadã. 

3º e 4º bimestres 

Compreender os principais problemas sociais do nosso país e do mundo , bem 

como a inclusão de minorias nas políticas sociais. 

 
 
 

10.3 DIREITOS HUMANOS 

 
 

Temas a serem trabalhados 

1ºe 2º bimestres 

Sensibilização sobre a importância da promoção, defesa e garantia dos direitos 

humanos; 

3º e 4º bimestres 

Compreensão dos problemas sociais, comunitários e familiares que ferem nossos 

direitos humanos e discussão sobre como solucioná-los 

 
10.4 SUSTENTABILIDADE 

 
 

Em todos os bimestres: 

 
 

- Desenvolvimento de projetos voltados para a reutilização de materiais recicláveis ; 

- Criação, no espaço escolar, de uma horta orgânica, mantida pelos próprios alunos; 

- Uso racional (com economia) de água e energia elétrica, evitando o desperdício. 

- Sensibilização para o cuidado sobre o descarte de pilhas e baterias usadas. 
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- Ensino da alimentação saudável 

 
 

10.5 CULTURAS AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

 
 

O estudo da cultura afro-brasileira deve ser trabalhado em sala de aula não 

somente para atender a Lei 10.639/2003,mas também pela grande importância que 

ela tem na vida dos brasileiros. Para ministrar o assunto “História e Cultura Afro- 

Brasileira” será necessário a introdução do estudo da História da África e dos 

Africanos enfatizando a luta e a cultura dos negros no Brasil, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil. 

Além da valorização da cultura afro-brasileira e precisar garantir uma educação 

escolar que respeite a cultura e os saberes indígenas. Os conteúdos da história e 

cultura afro-brasileira e indígena deverão ser ministrados em todos os componentes 

curriculares. 

 
 

10.6. DATAS COMEMORATIVAS 

 
 

A Escola apresenta alguns projetos e atividades em andamento ou que serão 

implementados, mas é importante salientar que é possível serem alteradas com novas 

propostas. 

Atividades Desenvolvidas: 

- Dia das mães; 

 
 

- Dia dos pais; 

 
 

- Páscoa; 

 
 

- Semana do Meio Ambiente; 

 
 

- Festa Junina; 
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- Sarau; 

 
 

- Jogos Interclasse; 

 
 

- Dia do Professor; 

 
 

- Dia do Estudante; 

 
 

- Encontros de Jovens; 

 
 

- Encontro da Família; 

 
 

- Feira Cultural e de Ciências. 

 
 

 
10.7 . REAGRUPAMENTO 

Na implementação da organização escolar em ciclos será preciso propor 

ações que promova as aprendizagens om diversas estratégias didático-pedagógicas. 

Diferentes estratégias pedagógicas de intervenção para as aprendizagens podem ser 

adotadas; destacam-se, entre elas, o Projeto Interventivo e os Reagrupamentos. 

No reagrupamento a palavra chave é “compartilhamento de aprendizagem” 

para vencer as atividades da escola e promover o avanço dos alunos. Para tanto, os 

professores devem decidir em coordenação ações que promovam o reagrupamento, 

seja ele intraclasse e interclasse. É importante que todo o processo seja registrado 

em diário de classe. 



33  

11. PLANO DE AÇÃO 
 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 
PÚBLICO CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

-Implementar a 

proposta 

pedagógica do 

CEF 03 Gama 

Planejar e 

coordenar grupos 

de estudos 

Com a Regional 
de Ensino 
especialmente 
com a UNIEB 

PROFESSORES, 
GESTORES, 
COORDENADORES, 
ORIENTADORES E 
COMUNIDADE 
ESCOLAR 

Durante o ano de 
2019 

Será realizada 

processual e 

constantemente 

durante todo o 

 Planejar e    ano letivo, entre 

 coordenar    a equipe gestora, 

 recursos    coordenação 

 financeiros para    pedagógica e o 

 implementação    corpo docente, 

 de projetos    integrados nas 

     ações para a 

 Planejar e    melhoria do 

 coordenar a    processo ensino- 

 execução dos    aprendizagem. 

 projetos     

  

Acompanhar e 
    

 avaliar pp     
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12. PROJETOS ESPECÍFICOS 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEITURA E CRIAÇÃO DE TEXTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019. 
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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

TÍTULO: 

 
 

- Projeto de leitura e criação de texto – CEF03 

RESPONSÁVEIS: 

- PROFESSORES, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

- Primeiro e segundo semestres de 2019. 
 

 

 

TÍTULO: 

 
 

- Projeto de leitura e criação de texto – CEF03 

RESPONSÁVEIS: 

- PROFESSORES, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

- Primeiro e segundo semestres de 2019. 
 
 
 
 
 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 

2. JUSTIFICATIVA 
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Em inúmeras discussões realizadas durante as coordenações, no ano anterior, 

constatou-se que, uma das causas do fracasso escolar deve-se à falta de habilidade 

para compreensão, interpretação, construção do raciocínio, ordenamento lógico das 

ideias e argumentação coerente. 

Como se sabe, somente fala bem e escreve bem aquele que tem o hábito da 

leitura. No entanto os jovens estão avessos a pesquisa científica e a leitura e isso os 

tem levado a uma extrema dificuldade em expressar suas ideias, nas diferentes áreas 

do conhecimento. 

. Os alunos serão encaminhados aos monitores responsáveis, pelos 

professores, que após avaliações prévias farão parte do projeto. 

 
 

Orientar o aluno a desenvolver o gosto pela leitura e pela busca do 

conhecimento e permitir o desenvolvimento do mesmo por meio de interação com a 

prática da produção de texto visando a formação de um leitor crítico e um ator 

competente. 

 
 

 

- Valorizar a leitura e reconhecer a língua como veículo de interação e 

comunicação, fazendo uso das várias possibilidades de abordagem 

textual; 

- Capacitar o aluno com instrumentos técnicos de escrita, dando-lhe 

condições para a criação literária; 

- Reduzir o índice efetivo de insucesso na escola; 

- Escrever textos coerentes e coesos de diversos gêneros; 

- Despertar o desejo de escrever para outros lerem; 

- Realizar um efetivo trabalho interdisciplinar de desenvolvimento de leitura e 

escrita. 

 
 

 

3. OBJETIVO GERAL 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5. CLIENTELA/PÚBLICO ALVO 
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Alunos de 6º e 9º do Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama. 
 

 

 

 Recursos Humanos 

- Professores da escola 

 Recursos Materiais: 

- Materiais pedagógicos diversos. 

 

I – LEITURAS SEMANAIS (EXPLICAÇÃO NO TEXTO ENTREGUE). 

II – DISCUSSÕES REFLEXIVAS (APÓS A LEITURA DOS TEXTOS) 

III – PRODUÇÃO TEXTUAL (CARTAS, BILHETES, NARRAÇÕES,DESCRIÇÕES, 

TEXTOS DISSERTATIVOS ETC.) 

IV – REVISÃO TEXTUAL ( SEGUNDO TÓPICOS GRAMATICAIS ESTUDADOSE 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA IDEOLÓGICA DOS TEXTOS PRODUZIDOS). 

Com relação à leitura, que é o degrau mais importante na escada que leva à 

produção textual, as atividades básicas serão entradas na destinação de uma aula 

semanal para leitura, compreensão e discussão. O momento referente à leitura poderá 

ser individual (cada aluno lendo o texto em silêncio) ou coletivo (alunos lendo guiados 

pela voz do professor). Durante a leitura coletiva, poderá o professor intervir com 

algum questionamento ou observação que julgar importante para a compreensão do 

texto. O momento referente à discussão servirá para libertar o espírito dissertativo do 

aluno, que estará embasado pelas ideias ofertadas pelo texto. Dessa atividade, será 

possível iniciar algo relativo a produção de texto. 

A produção textual será sistematizada visando ao estabelecimento não só da 

prática textual, mas da revisão textual. Os alunos, que possuem cadernos de 

produção textual, seguirão as orientações do professor para escrever textos conforme 

determinadas tipologias. As produções textuais serão pautadas em três momentos: o 

reconhecimento do tipo de texto que se produzirá a produção do texto e por fim a 

revisão das laudas escritas. Após esse processo, o texto será passado para o caderno 

de produção textual e, posteriormente, avaliado pelo professor. É importante enfatizar 

que a produção textual só acontecerá depois da compreensão das especificidades do 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 



39  

texto proposto. Assim, exemplificando antes de narrar, conhecer-se-á a narração em 

seus pormenores; antes de dissertar, haverá explicações sobre forma de persuadir. 

A revisão textual deverá ser reconhecida como atividade do aluno e não do 

professor corretor. Durante a produção textual, deverá o professor alertar o aluno para 

a necessidade de utilizar seus conhecimentos sobre ortografia, acentuação, 

pontuação, sintaxe etc. se necessário, o professor poderá dar explicações sobre 

tópicos gramaticais que causem problemas dos alunos. 

Os textos produzidos serão avaliados em relação aos anteriores e será 

estimulada sua leitura em voz alta. Ao final do ano letivo, os alunos terão no caderno 

de produção, o reflexo da evolução de sua prática textual. 

 
 

 

A avaliação acontecerá de maneira constante e gradual. A cada aula de leitura, 

será verificada, de acordo com as possibilidades, a evolução individual dos alunos em 

relação à fluência de leitura e à capacidade de abordagem crítica. 

No que se refere à produção textual, as atividades realizadas serão avaliadas 

em relação à organização ideológica (coerência, coesão, pertinência ao tema ou tipo 

de texto etc.) e também à correção gramatical. O mais importante nesse ponto 

avaliativo será o desenvolvimento da prática auto avaliativa do aluno. Com isso 

acontecerá logicamente um encurtamento no caminho que leva à independência na 

verificação dos textos produzidos. 

 
 
 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

LEITURA X X X X X 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

X X X X X 

DISCUSSÕES 

REFLEXIVAS 

X X X X X 

REVISÕES 

TEXTUAIS 

X X X X X 

9. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

8. AVALIAÇÃO 
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO - ENCONTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O objetivo da disciplina de Ensino Religioso é formar educandos com os valores 

ético-cristãos, voltados à prática humana na sociedade e no meio onde vivem. 

A disciplina tem como prioridade todos os anos, desde 2002, realizar 

encontros com os jovens com palestras que abordem situações sociais que 

necessitam ser melhoradas, dentro ou fora do ambiente escolar, com temas 

previamente escolhidos e desenvolvidos num dia diferente, onde o aluno ouve 

palestras, louva a Deus com cânticos. 

É notória a transformação dos alunos que participam deste evento, 

tornando-se mais participativos em outras atividades escolares que exijam a 

socialização. 

A partir de 2002 também começou ser promovido o encontro da família, 

assim começamos a trabalhar com a família dos nossos educandos. 

Isto só é possível acontecer devido a participação da direção e todos os 

funcionários que são comprometidos com a educação e desejam ver a construção de 

uma sociedade melhor, mais fraterna e solidária, voltada para o imanente, que dá 

prioridade ao transcendente. Onde a educação da pessoa humana é a base do 

processo de transformação de uma nação, pois ela possibilita o aperfeiçoamento 

humano e social, transpondo barreiras e valorizando a pessoa humana. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Desenvolver no educando a parte social do transcendente com o imanente, 

possibilitando relacionar-se harmoniosamente com Deus, consigo mesmo, com o 

próximo, com a natureza e o meio ambiente, de acordo com a vivência de fé, 

assegurando o respeito à diversidade cultural – religiosa, na construção e 

transformação de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, no exercício pleno 

da cidadania, no seu desenvolvimento integral e no reconhecimento do amor 

incondicional de Deus. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

* Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício 

de direitos e deveres, segundo os princípios de fé do aluno e a diversidade religiosa, 

cultural e social, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 

respeito mútuo; 

* Posicionar-se criticamente e com responsabilidade diante dos desafios impostos 

pela vida; 

* Reconhecer Jesus Cristo, filho de Deus vivo, que orienta a vida da pessoa humana 

na convivência fraterna e solidária em sua comunidade social e de fé; 

* Reconhecer a dignidade e os valores da pessoa Humana; 

* Identificar os valores materiais, estéticos, éticos presentes na sociedade; 

* Reconhecer a necessidade de reflexão e de senso crítico para não se deixar 

influenciar; 

* Valorizar o crescimento pessoal imanente transcendente e a comunicação com Deus 

na formação humana para a valorização da vida reconhecendo o amor incondicional 

de Deus; 

* Priorizar a família como agente direcionador da comunidade em busca do 

relacionamento de amar emanado de Deus, despertando os verdadeiros valores para 

o aprimoramento da pessoa humana; 

* Reconhecer a ação de Deus na construção do mundo e na capacidade 

transformadora do ser humano como agente construtor e promotor da paz na 

sociedade; 

* Proporcionar às mães um dia de valorização e socialização. 

 
 

PROCEDIMENTOS 

 O Encontro de Jovens é um dia inteiro de sábado, com palestras, músicas, etc. 

 O Encontro da Família tambémé um sábado, em uma tarde, seguindo o mesmo 

cronograma de atividades do encontro anterior. 

 Os mesmos serão realizados após a Páscoa, sendo o encontro de jovens no 

1º semestre e da família no 2º semestre. 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Gama 

Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO INTERDISCIPLINAR CONSTRUINDO O AMANHÃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gama – DF, 2019. 
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Justificativa 

 
 

É tácito o reconhecimento de que a cidadania deve ser a todo o momento buscada e 

consolidada. Essa consolidação deve ser sistêmica e renovada para que não caia em 

repetições que gerariam o inverso do esperado: a banalização dos conceitos 

referentes à cidadania. Nesse sentido, a escola é ambiente mais do que propício aos 

trabalhos de reconhecimento e renovação da cidadania e atividades que abranjam 

essa área são sempre necessárias. 

 
Objetivo Geral 

 
 

Abrir o ambiente escolar para práticas de reconhecimento e exercício da cidadania a 

fim de que o aluno possa contribuir socialmente para o estabelecimento de relações 

mais justas e fraternas. 

 
Objetivos específicos 

 
 

 Compreender práticas cidadãs. 

 Trabalhar uma variedade de conceitos e situações que contribuam para a 

formação de uma consciência realmente crítica. 

 Capacitar o aluno para interagir com a realidade, a partir da compreensão de 

temáticas como: violência, ética, mortalidade infantil, educação, cultura etc. 

 Outros objetivos específicos serão acoplados ao projeto de acordo com seu 

desenvolvimento. 

 Fazer pesquisas a respeito dos temas tratados, utilizando como ferramenta o 

laboratório de informática. 

 
Clientela 

 
 

Alunos de 6º ao 9º ano do Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama. 

 
 

 
Atividades a serem desenvolvidas 
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1º BIMESTRE: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 
2ºBIMESTRE: 

6º/7º = É A NATUREZA, EXPLORANDO-SE A INTERFACE DO BELO E DO SOMBRIO DA MESMA.: PAISAGENS 

NATURAIS BRASILEIRAS E OUTROS. REDES SOLIDÁRIAS 

 
8º/9º =É A NATUREZA, EXPLORANDO-SE A INTERFACE DO BELO E DO SOMBRIO DA MESMA. CRIMES 

AMBIENTAIS OUTROS E REDES SOLIDÁRIAS 

 
3º BIMESTRE: 

VIOLÊNCIA DOMESTICA 

GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA 

VOLTA DAS DSTs 

 
4º BIMESTRE: 

CONSCIENCIA NEGRA 

 

 

 

 
 

Nos quatro bimestres todas as disciplinas estarão envolvidas nos trabalhos do 

projeto interdisciplinar, sendo que todos os professores deverão receber as notas 

desse projeto e poderão aferir no mínimo de um ponto e máximo de três pontos na 

avaliação de seus alunos. 

 
Recursos 

 
 

● Humanos: 

- Professores de diversas áreas de conhecimento; 

 
 

● Materiais: 

 
 

-Textos de suporte; 

- Livros disponíveis na biblioteca; 

- DVD; 

-Laboratório de informática. 

- Computador portátil e projetores; 

Acompanhamento e Avaliação 

A avaliação ocorrerá durante o processo de execução do projeto e envolverá os 

profissionais inseridos no projeto. 
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Cronograma 

 
 

As atividades serão desenvolvidas durante o ano letivo de 2019 

 
 

 
Bibliografia 

 
 

O Cidadão de papel - Gilberto Dimenstein – Editora Ática – 21ª edição – 2007 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS 
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2019 
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JUSTIFICATIVA: 

 
 

A nossa sociedade enfrenta grandes problemas com relação às drogas ilícitas, 

hoje os traficantes estão muito próximos a nossa residências e escolas facilitando a 

aquisição dessas substâncias, além disso, as drogas atuais viciam com rapidez 

causando a sua dependência. 

O presente projeto visa conscientizar os alunos sobre os problemas do uso do 

tabaco, álcool e de outras drogas. Informar que a ação de tais substâncias químicas 

no organismo pode causar sérios problemas à saúde, além de, muitas vezes, destruir 

a família do dependente. Sabemos que as pessoas são muito influenciadas pelas 

publicidades que induzem ao uso de bebidas e cigarros através dos meios de 

comunicação de massa. È importante informar que a doença cardiovascular, primeira 

causa de morte no país, bem como o câncer segunda causa de mortes por doenças 

no país, 90% de pulmão e 30% de todos os tipos de câncer deve-se ao tabagismo. 

Além de ser a ingestão de bebidas alcoólicas, a maior causadora de acidentes de 

trânsito com mortes no país. E ainda, a violência dos grandes centros urbanos está 

diretamente ligada ao narcotráfico e ao uso de drogas, em especial por jovens e 

adolescentes. 

 
OBJETIVOS GERAIS: 

 Valorizar a vida como bem maior a serviço da construção de uma sociedade 

mais digna e fraterna. 

 Estabelecer atitudes de apoio e orientação às pessoas usuárias através da 

educação e do conhecimento científico da doença. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Informar sobre os riscos à saúde provocada pelo uso de drogas; 

 Identificar as consequências do uso das drogas lícitas e ilícitas para a família e 

a sociedade; 

 Desenvolver alternativas saudáveis para lidar com angústia, ansiedade, 

frustração e a depressão do dia a dia; 

 
 Estimular iniciativas em defesa da saúde e da melhoria da qualidade de vida; 
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 Motivar os alunos a uma conduta de valorização da vida. 





METODOLOGIA: 

 
 

 Sensibilização sobre o tema, orientando os educandos a conhecer os 

problemas que evidenciam nos arredores da escola. 

 Divulgação do Tema do Projeto: A Vida Vale Mais e dos eventos que se 

realizarão para alunos e a família para sensibilização dos mesmos. 

 Seminário sobre o tema: I Seminário Educacional: A Vida Vale Mais, para 

todos os alunos do turno noturno. Realizar-se-á no pátio da cantina em 

parceria com Ministério Público, PROERD, Secretaria de Saúde e Judiciário. 

 Filmes: Amor exigente, entre outros. 

 Palestras: Relações Interpessoais no 3º milênio, Motivação e 

Harmonização, Liderança Motivacional. 

 Dinâmicas de Grupo, apresentação de danças, teatros e músicas. 

 Pesquisa em livros, revistas, jornais, apostilas sobre as drogas e suas 

consequências. 

 Pesquisa/Questionário (preenchimento secreto) com todos os alunos do 

noturno para averiguação do conhecimento, uso, opinião sobre os diversos 

tipos de droga. 

 Levantamento dos dados pesquisados. 

 Construção de gráficos pelos próprios alunos .. 

 Exposição dos gráficos na escola. 

 Confecção e exposição de cartazes e painéis feitos pelos alunos. 

 Exibição do filme: Saber Saúde. 

 Palestra com o médico Ícaro Alcântara sobre qualidade de vida para todos 

os alunos. 

 Reunião com os líderes comunitários, professores, alunos da escola, família 

e outros membros da sociedade civil dirigida pela Promotoria de Justiça e 

Conselho Tutelar do Gama, sobre o controle de bebidas a crianças, 

adolescentes e responsabilidade dos pais sobre os mesmos. 
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 Jogos interclasses como valorização à saúde através de esporte, 

coordenado pelo professor de Educação física com os alunos do 1º e 2º 

segmentos. 

 Pesquisa na Internet sobre drogas como: maconha, cocaína, crack, 

estimulantes e inalantes e seus malefícios ao organismo. 

 Pesquisa específica sobre o Alcoolismo e Tabagismo, os efeitos do álcool e 

do tabaco e os males que os mesmos causam no corpo, na família e na 

sociedade. 

 Palestra do coordenador de uma comunidade terapêutica. 

 Exibição do documentário: Morrer em vida. 

 Desenho entre o paralelo da vida com drogas e a vida sem drogas. 

 Estudo e debate do texto: Os adolescentes e as drogas. 

 Produção de textos diversos como: paródias, redações, frases e poesias 

sobre a valorização da vida para fixar no mural. 

 Apresentação das paródias. 

 Digitação/publicação dos textos. 

 Confecção de desenhos para exposição na escola. 

 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

Vivemos em um mundo onde o tabagismo, o alcoolismo e o uso indevido 

de outras drogas, matam milhões de pessoas a cada ano e a taxa de mortalidade, 

pelo uso de tais drogas, está aumentando de modo assustador. 

Diante deste quadro, se faz necessário que todos os grupos sociais 

organizados de nossa comunidade se mobilizem contra as drogas, para que as 

gerações futuras possam desfrutar de um mundo menos violento. É necessário 

engajamento de todos da comunidade, em especial, nós educadores, que somos 

formadores de opinião e somos vistos como modelo para os nossos alunos, a fim de 

afastá-los de todos os tipos de drogas. Acreditamos que os frutos desse trabalho serão 

colhidos no futuro, onde teremos uma sociedade consciente e adulta distante dos 

males que as drogas causam. 
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Este projeto visa ainda, uma mudança de postura dos jovens diante do 

mundo das drogas em especial, formando uma consciência crítica à influência 

negativa e estimuladora dos meios de comunicação frente à violência e ao consumo 

de drogas. E que as ideias transmitidas por este projeto estimulem a busca e a 

valorização da vida. 

 
PARCERIAS 

 Comunidade Escolar. 

 Ministério Público/Promotoria de Justiça. 

 Secretaria Nacional de Política sobre droga (SENAD). 

 Grupo dos Alcoólicos Anônimos. 

 Conselho Tutelar do Gama. 

 Secretaria de Saúde. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

 
 

Este projeto envolverá todos os alunos do turno noturno desta escola (1º e 2º 

segmentos). Professores das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, Educação Artística, Educação Física, História e Geografia. Núcleo Técnico 

Pedagógico, Diretor, Vice-Diretor e Orientadora Educacional. É o TEMA GERADOR 

deste Estabelecimento de Ensino durante este período. Portanto, as atividades serão 

desenvolvidas com os alunos do turno diurno – 6º ao 9º ano do Ensino Regular. 

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 

 
 

Ano letivo de 2019. 

 
 

COMO VOU MEDIR SE ALCANCEI OS RESULTADOS? 
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A avaliação será feita por meio de produção de textos, confecções de relatórios, 

depoimentos dos alunos, debates, apresentações e exposição dos trabalhos. 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 
 

A MAGIA DAS VIRTUDES/Organização e Adaptação Tânia Dias Queiroz, 

Paula Adriana Ribeiro; ilustrações Luiz Carlos Ferreira – São Paulo: 

Rideel, 2002. 

LIBERDADE É PODER DECIDIR. Maria de Lurdes Zemel e Maria Eliza de 

Lamboy – Editora FTD. 

O DIA- A – DIADO PROFESSOR. ADOLESCÊNCIA. Afetividade, 

Sexualidade e Drogas. Fernanda Rodrigues Gandra, Cristina do Valle G. 

Pires e Regina Célia Villaça Lima. Editora, FAPI, Volume 4. 

 
. 
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA 
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INTRODUÇÃO 

O Ensino Fundamental é marcado pela organização em duas fases distintas. É 

característica própria dos anos iniciais o processo inicial de entrada da criança no 

universo da educação formal, visando o domínio da escrita, do cálculo, da introdução 

aos conteúdos sistematizados. Já os anos finais têm como característica a 

continuidade do desenvolvimento dos conteúdos sistematizados, procurando 

aprofundar a formação de conceitos e o domínio dos conteúdos, considerados 

indispensáveis. Por isso, se faz necessário construir elementos que sejam 

articuladores entre as fases, não deixando de se considerar as características 

inerentes a cada uma, buscando trabalhar a unidade na diversidade. 

JUSTIFICATIVA 

A passagem de um ano para outro sempre foi cercado de expectativas, tanto 

para os alunos como para os familiares. Na passagem do 5º ano do Ensino 

Fundamental para o 6º ano encerra-se um ciclo de estudos dos anos iniciais, dando 

início ao ciclo de estudos dos anos finais e essa mudança causa maior expectativa 

ainda, o que merece uma atenção especial aos alunos. 

O trabalho apresentado surgiu após a discussão sobre o tema entre o corpo 

docente da escola. Verificamos que é indispensável a realização de um trabalho 

específico para enfrentar os problemas do cotidiano escolar que ocorrem no processo 

de transição do 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental. São muitas as 

dificuldades enfrentadas por alunos e professores do 6º ano. Se no 5º ano, a presença 

de um único professor passa segurança, sem contar que a metodologia utilizada é a 

mesma, no 6º ano o aluno enfrenta grande dificuldade por ter vários professores e 

consequentemente diferentes metodologias. A relação com a figura de um único 

professor “protetor” é rompida e ele passa a conviver com professores que tem como 

responsabilidade principal o ensino dos conteúdos. Ocorre também nesse período, a 

passagem da infância para a adolescência, o que pode colaborar para um clima de 

tensão que ela passa a vivenciar. Os indicadores de rendimento no 6º ano são 

preocupantes, dentre outros problemas detectados. O corpo docente sugeriu então, 

algumas ações locais a partir de um planejamento coletivo. 
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OBJETIVO GERAL 

- Possibilitar a socialização do aluno para levá-lo a construir sua autonomia 

interagindo com o meio de maneira independente. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver no aluno a capacidade de aprender a aprender, de pensar e 

conviver num ambiente democrático, fazendo se sentir seguro e acolhido no ambiente 

escolar. 

- Oferecer subsídios para compreensão do processo de ensino e aprendizagem 

na passagem do 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental. 

- Buscar integração entre as fases. 

- Buscar a melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. 

PÚBLICO ALVO 

Alunos do Centro de Ensino Fundamental 03, matriculados no 6º ano 

do ensino fundamental anos finais, oriundos do 5º ano de escolas do ensino 

fundamental, anos iniciais. 

PROCEDIMENTOS 

- Troca de experiências entre os professores de anos iniciais e finais a fim de se 

construir um relatório com as características de comportamento, de como se pode 

obter melhor rendimento de determinados alunos, atividades em que os alunos do 5º 

ano têm mais interesse ou ficam mais disciplinados, mais agitados, entre outras 

coisas. 

- Promover a troca de experiências entre os alunos mais novos e os mais velhos, 

através de visitas orientadas de alunos do 5º anoà escola de anos finais e realização 

de entrevistas com alunos do 6º ano. 

- Planejamento de atividades conjuntas dos orientadores educacionais das escolas de 

ensino fundamental anos iniciais e finais. 

- Promover palestras para pais e professores, em momentos distintos, com psicólogos 

sobre mudanças comportamentais e pedagógicas. 

- Apresentação das dependências da escola, nos primeiros dias de aula, para os 

alunos do 6º ano. 
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- Utilização de agenda escolar orientada por todos os professores. 

- Utilização de agenda coletiva que poderá ser organizada pela coordenação e o grupo 

de professores. 

- Evitar o acúmulo de trabalhos para o mesmo dia. 

- Retomada da prática do cabeçalho, para que o aluno tenha o hábito de anotar data, 

conteúdo e tarefas. 

 
- Trabalho efetivo sobre valores. 

- Mapeamento da sala de aula. 

META 

O projeto visa o trabalho em grupo com a participação de alunos, 

professores e pais ou responsáveis, onde as transformações serão consequências da 

participação efetiva dos segmentos envolvidos. 

AVALIAÇÃO 

Será realizada ao final de cada bimestre nos conselhos de classes. 

7- CRONOGRAMA 
 

 
Período 

 
 

 
Atividade 

 
jun 

 
jul 

 
ago 

 
set 

 
out 

 
nov 

 
dez 

Troca de experiências entre os 

professores de anos iniciais e 

finais a fim de se construir um 

relatório com as características 

de comportamento 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Promover a troca de 

experiências entre os alunos 

mais novos e os mais velhos, 

através de visitas orientadas de 

alunos do 5º anoà escola de 

anos finais. 

      
X 

 
X 
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Planejamento de atividades 

conjuntas dos orientadores 

educacionais das escolas de 

ensino fundamental anos iniciais 

e finais 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Promover palestras para pais e 

professore 

      
X 

 
X 

Utilização de agenda escolar  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Trabalho efetivo sobre valores  
X 

 
X 

     

 

CONCLUSÃO 

Os elementos que marcam a transição do 5º ano para o 6º ano costumam, 

muitas vezes, ficar invisíveis diante da quantidade excessiva de eventos que 

acontecem na escola. Auxiliar o aluno na passagem entre as duas fases é uma tarefa 

muito útil. Ajuda a diminuir a ansiedade e, com isso, torna mais fácil a aprendizagem. 

Este trabalho procurou levar a uma reflexão sobre as condições e as 

possibilidades do trabalho docente com os alunos do 6º ano. 

A participação efetiva do professor com a função mediadora em sala de aula, 

buscando fazer da escola um espaço de trabalho, de produção, levando o aluno a se 

relacionar com a escola e com o conhecimento de forma prazerosa, é indispensável. 

É possível realizar um bom trabalho com comprometimento de todos. 
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JUSTIFICATIVA: 

 
 

Atualmente, vivenciamos fatos relacionados à violência que se configura como 

fenômeno mundial, ultrapassando fronteiras que de alguma forma interferem 

negativamente nas relações que se estabelecem na sociedade. No ambiente escolar, 

isto se reflete de forma velada através dos grandes índices de reprovação, 

preconceito, autoritarismo e desrespeito com o outro. E o professor não é imune aos 

acontecimentos do mundo contemporâneo. 

A violência nos cerca diariamente, entramos em contato com ela através da 

televisão, dos jornais, das revistas, das ocorrências de rua. A escola não está imune 

a essa realidade, visto que ela mesma é geradora de conflitos que ocorrem 

diariamente entre professores e alunos e entre os próprios alunos. Diversos fatores 

externos influenciam esses conflitos, principalmente a convivência familiar e ainda a 

crise econômica que assola a nossa sociedade. 

Alguns dos maiores problemas pedagógicos e sociais enfrentados hoje são os 

distúrbios disciplinares e a agressividade dos alunos que geram violência, 

comprometendo significativamente o processo ensino-aprendizagem. Enfrentar esses 

fenômenos exige dos profissionais da educação uma postura mais democrática e 

dialógica, facilitando dessa maneira as relações interpessoais dentro do ambiente 

escolar. 

O enfoque principal do nosso trabalho é resgatar os valores humanos e sociais, 

desenvolvendo sentimentos de amor, amizade, respeito, solidariedade, tolerância, 

compreensão e justiça. Esses valores serão trabalhados através de atividades que 

estimulem o diálogo e proporcionem ao aluno refletir sobre suas atitudes, explorando 

seus problemas, suas opiniões, valorizando-o como pessoa, oferecendo-lhe o direito 

de ser ouvido e compreendido. 

 
 

PALAVRAS – CHAVES: Afetividade, Cidadania, Solidariedade, Tolerância, Justiça, 

Igualdade, Amizade. 

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO:ano letivo de 2019 
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CLIENTELA: Alunos do CEF 03 GAMA. 

OBJETIVO: Resgatar os valores humanos e sociais, através da sensibilização do 

corpo discente quanto a vivência moral com o outro no ambiente escolar. 

 
METODOLOGIAS: Dinâmicas de grupo, palestras, leituras de textos, exibição de 

vídeos, análise de músicas, contação de história e relatos de experiências. 

 
DESENVOLVIMENTO: Para atingir este objetivo serão desenvolvidas diversas 

atividades relacionadas ao respeito, à solidariedade, à tolerância, à justiça, à 

igualdade, à amizade e ao relacionamento em grupo. Os encontros serão realizados 

semanalmente com a presença das orientadoras educacionais da escola, em alguns 

momentos com os responsáveis e também com a participação dos docentes da turma, 

a fim de subsidiá-los em suas ações pedagógicas e contribuir com o desenvolvimento 

integral do educando indo ao encontro do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

No primeiro encontro serão desenvolvidas atividades cujo objetivo será 

despertar a afetividade, a amizade, o respeito mútuo, essenciais a uma boa 

convivência. No primeiro momento ocorrerá uma conversa informal, onde serão 

colocados os objetivos dos encontros e, ainda, teremos oportunidade de conhece-los 

individualmente. A seguir, será feito uma dinâmica utilizando uma música de fundo 

intitulada Velha Infância (Tribalistas), pedindo que cada aluno fique um de costa para 

o outro e se movimente conforme o ritmo da música. A finalidade desta dinâmica será 

promover a aproximação entre os alunos e mostrá-los que cada um deve respeitar o 

ritmo do outro e a aceita-lo como pessoa diferente. Faz-se um comentário sobre a 

dinâmica, onde os mesmos colocarão a sua opinião e entendimento do que havia 

acontecido. 

Logo após, será solicitado a cada aluno que escreva uma palavra contrária ao 

ódio e a violência a fim de reforçar a questão da boa convivência, da amizade e da 

afetividade. Cada um lerá a sua palavra e falará o porque de a ter escrito e o seu 

entendimento sobre o significado daquela palavra. Haverá uma discussão do grupo e 

uma reflexão sobre as atitudes de cada um dentro do ambiente escolar. Nos demais 

encontros, serão desenvolvidas uma série de atividades, dentre as quais a exibição 

do filme” Procurando Nemo”. Após a exibição do filme que tem a duração de 50 

minutos aproximadamente, será aberta uma discussão sobre os pontos mais 
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importantes observados pelos alunos, e o que mais chamou-lhes a atenção. A seguir 

será feito um comentário sobre os temas que poderiam ter sido observados como a 

amizade entre os personagens, solidariedade, companheirismo, coragem, obediência 

aos pais, respeito, etc. Após a discussão, será feita a leitura do texto “Ser Amigo” para 

refletir e interpretar sobre as seguintes questões: O que é ser amigo de verdade? O 

que é o respeito? O que significa ser solidário, compreensivo e leal?. Depois de se 

conversar sobre a amizade, ouvir a música Amigo (Milton Nascimento) reforçando a 

reflexão sobre o tema discutido. 

No terceiro encontro, utilizar-se-á “A Fábula da Convivência” que conta a 

história de uma comunidade de porcos espinhos que para sobreviver ao frio juntaram- 

se, e como possuíam espinhos, sofreram com os ferimentos em seus corpos 

causando a morte de muitos. Quando perceberam que daquela maneira seria 

impossível sobreviver, reuniram-se e discutiram uma maneira que possibilitasse 

estarem juntos, aquecidos sem que fossem feridos pelos seus espinhos e dessa 

maneira vencessem o frio intenso que castigava aquela região, finalmente juntos e 

solidários, venceram e sobreviveram dando continuidade a sua espécie. 

Após a leitura da história, cada aluno deverá manifestar-se colocando seu 

entendimento e a maneira como perceberam a mensagem sobre amizade, 

solidariedade, vivência em grupo e o respeito pelo outro. 

No decorrer do ano serão utilizadas várias histórias de desenhos animados cujo 

título trata sobre “Eu acho”, uma série de 14 programas de animação que alunos 

refletem sobre diferentes temas, na área da ética, numa realização: ACTF/Aniflex 

PTY/OddballAnimation. Áustria, 2000, veiculado na programação da TV Escola. Como 

parte dos assuntos tratados, destacamos: Justiça, as diversas formas de expressar 

sentimentos, Amizade e família, As relações de amizade e as diferenças entre as 

pessoas, dentre outros. 

Paralelo a essas atividades haverá a presença da família desses alunos que 

terão a oportunidade de refletir o tema do DVD exibido. Além da leitura de um texto 

intitulado “ Não tenho tempo”. 

Desenvolveremos no decorrer do projeto inúmeras séries do Programa 

TVEscola a exemplo: jogos e brincadeiras, desafios e descobertas, debates, 

educação, direito e cidadania, protagonismo juvenil (família, escola, felicidade e 

juventude). Dentre outros. 
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PESSOAS ENVOLVIDAS 

 
 

Este projeto envolverá todos os alunos das turmas de aceleração matutino e 

vespertino, professores dessas turmas e as orientadoras educacionais da escola. 

 
 
 

 
COMO VOU MEDIR SE ALCANCEI OS RESULTADOS? 

 
 

A avaliação será feita por meio da participação dos alunos. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A Constituição Federal promulgada no ano de 1988, em seu artigo 227, tida 

como Cidadã traz: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e a convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

É nesse sentido que o referido projeto vem se desenvolvendo a fim de garantir 

com absoluta prioridade o que está previsto em lei, possibilitando espaço de livre 

escolha, em que este adolescente goze de seus direitos e possa desenvolver seu 

potencial enquanto sujeito de direito a partir de uma educação transformadora e 

dialógica. Portanto, cabe a escola implementar ações coletivas cujo objetivo é 

assegurar a integração dos alunos, tornando a escola um lugar prazeroso em que se 

valorize as experiências e/ou sugestões que eles trazem, pois a essência da escola é 

o aluno, e este precisa sentir-se parte integrante do processo educacional. Além disso, 

o ambiente escolar deve possibilitar atividades lúdicas que envolva a fantasia, a 

imaginação e o respeito mútuo. 
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I- OBJETIVO 

Para atender à exigência da Lei 10.639/2003,que altera Currículo Básico da 

Educação e inclui a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” 

nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, será 

necessário a introdução estudo da História da África e dos Africanos em nossas aulas, 

que deve enfatizar a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer a cultura africana viva no Brasil. 

Produzir objetos culturais e artísticos de temática afro-brasileira. 

Reconhecer o valor da influência cultural africana na formação da cultura brasileira. 

Minimizar o preconceito cultural e racial na comunidade através do conhecimento e 

da sensibilização. 

III- PÚBLICO- ALVO 

Todos os alunos da escola, nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

IV- RECURSOS NECESSÁRIOS 

Máquina de costura 

Carretéis de linha branca grandes 

Diferentes tecidos de “chita”. 

Papéis de seda coloridos 

Tubo de Cola branca grande 

Linha própria para pipas 

Tinta P.V.A. 

Pigmento nas cores: preto, amarelo, vermelho, azul e roxo, 

Ônibus para visitação à Comunidade Kalunga 

Novelos de lãs coloridas 
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V - CRONOGRAMA 
 

Novembro 

 Seminário do Instituto Palmares, exposição de acessórios de moda afro . 

 Salão afro, desfile da beleza negra, vídeo: filme Kalunga. 

 Apresentação de capoeira, exposição de fotografias com temática afro. 

 Confecção de pipas artísticas com temática afro-brasileira. 

 Concurso de pinturas ( tema: viva a diversidade!) nos muros da escola. 

 
. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, tem se constituído como uma 

modalidade de ensino da educação básica há alguns anos e, ao longo da história, foi 

sendo reconhecida como um direito de todo cidadão que não teve acesso à escola. 

Direito formalmente reconhecido pela Constituição de 1988 e reafirmado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação que orienta: 2“A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. § 1º - Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Art. 37 da LDB 

9394/96 O processo histórico da educação no Brasil, por muitos anos, excluiu do seu 

sistema de ensino grande parte da população, como mulheres, negros e índios, 

resultando no que temos hoje: um número alarmante de adultos analfabetos. Muito 

tem sido feito como forma de reparação de tantos anos de exclusão dessas pessoas 

do direito à educação; desde a participação do Brasil nas Conferências Internacionais 

de Educação de Adultos; na Assembleia da ONU, em 2001, que proclamou a Década 

da Alfabetização 2003-2014; do Plano de Ação estabelecido no ano seguinte, 

coordenado pela UNESCO, com uma visão renovada da alfabetização, enfatizando 

as metas do Fórum Mundial de Educação (Dacar, Senegal, 2000), com vistas à 

redução do analfabetismo e às oportunidades de educação ao longo da vida e, 

principalmente, com a criação do FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Básica, em 2007, que instituiu a Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade 

da educação básica. Contudo, os Sistemas Municipais de Ensino, em sua maioria, 

não contemplam a modalidade na sua especificidade, senão, quando implantam a 

Educação de Jovens e Adultos no município o fazem sem os cuidados necessários 

para atender uma demanda que implica um olhar diferenciado, muitas vezes, 

estendendo as propostas pedagógicas do ensino regular para as turmas da EJA, sem 

critérios específicos desde a seleção de professores, recursos didáticos, até os 

mobiliários que atendem às crianças nos turnos opostos. Neste sentido o Ministério 
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da Educação em parceria com a UNESCO, criou o PEEJA – Plano Estratégico de 

Educação de Jovens e Adultos, com assessoria especializada para subsidiar os 

municípios, contemplando as necessidades da rede e das escolas, com um 

diagnóstico histórico e geopolítico do município, da população e das suas 

características culturais e socioeconômicas. Traçando metas e objetivos específicos 

para a Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo Mary Katos, a escola de hoje que trabalha com jovens e adultos 

devem priorizar as atividades culturais e artísticas no currículo escolar, pois só assim 

poderá combater a timidez e a ajuda no processo de inclusão, para facilitar o 

desenvolvimento dos educandos na linguagem oral e assim atender as suas 

necessidades no crescimento e desenvolvimento da sua capacidade cognitiva 

capacitando para a liberdade das imaginações criativas e artísticas. 

O atual modelo de “escola para todos” precisa passar por mudanças no 

intuito de reduzir o alto índice de desistência ser um espaço de conhecimento e 

interação social. 

Dentro deste contexto o Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama 

pretende com este projeto oferecer aos alunos vários recursos na realização dos 

trabalhos, oficinas, palestras e atividades culturais diversificadas para o atendimento 

dos educandos, na tentativa de solucionar vários problemas que estão 

desencadeando a evasão dos jovens e adultos. 

Segundo o pressuposto de Arroyo (2006). 
 

Os jovens e adultos continuam vistos na época das carências 

escolares: não tiveram acesso, na infância e na adolescência ao 

ensino fundamental, ou deles foram excluídos ou deles se 

evadiram, logo propiciemos uma segunda oportunidade. 

(Arroyo, 2006, p. 23) 
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QUEM SÃO OS ALUNOS DE EJA? 

 
 

Os alunos de EJA são geralmente indivíduos vindos de famílias de baixa 

renda, filhos de pais que também tampouco estudaram. Há também, aqueles que 

desistiram dos estudos por necessidade de trabalho para auxiliar em casa, ou até por 

vontade própria, não querendo permanecer nas aulas em época certa. Estes alunos, 

de acordo com o livro Prêmio Instituto Unibanco – Educação de Jovens e Adultos 

(2006) – procuram recuperar sua identidade humana e cultural, em busca de sua auto- 

estima, transformando-se em sujeitos de suas ações. 

Já para Jennifer Rogers, em seu livro Ensino de Adultos (1976.p.13), os 

estudantes adultos vêm à escola por motivos de realização e recompensa, 

necessidade de se sentir “bom” em alguma coisa. O sujeito adulto é detento de 

inquietações e tem medo do ridículo e do fracasso, o que pode proporcionar a ele um 

baixo rendimento escolar, e é neste momento que o Orientador Educacional deve 

organizar seu plano de ação levando em conta a clientela com que irá trabalhar, 

preocupando-se em observar as habilidades e competências de cada um, para a 

elaboração de atividades que possam ser realizadas com facilidade e prazer. 

Segundo Kathleen Haywood e Nancy Getchell apud Cooper Smith (1967) 

“A auto-estima é o nosso julgamento pessoal a respeito da capacidade própria, 

significância, sucesso e valor, a qual transmitimos aos outros por meio de palavras e 

ações.” A auto-estima influencia a motivação dos alunos de EJA em todas as 

atividades propostas, pois seus comportamentos estão de acordo com as crenças que 

possuem sobre si mesmos. Durante toda existência, cada indivíduo carrega consigo 

experiências reais, que irão influenciar diretamente em sua auto-estima. 

De acordo com Bandura, apud Haywood e Getchell, em seu livro 

desenvolvimento Motor ao Longo da Vida, (2004) “Os adultos obtém informação a 

partir de quatro fontes: 

experiências reais (realizações ou falhas prévias), experiências 

indiretas (observando o modelo), persuasão verbal de outros e 

seus estados fisiológicos”. No decorrer da vida, a forma com que 

os indivíduos percebem suas capacidades físicas pode mudar 
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drasticamente. Por sua vez, essas percepções podem afetar a 

auto-estima... os idosos podem desejar interações sociais com 

amigos, bem como níveis de aptidão, o que auxilia os indivíduos 

a melhorar a auto-estima. (HAIWOOD & GETCHELL, 

2004.p.54). 

São essas percepções adquiridas no processo de desenvolvimento 

humano que nos tornam diferentes uns dos outros, e essas diferenças são mostradas 

através da forma individual de cada um se comunica através do corpo. 

De acordo com o livro do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

ENCCEJA, 2006, página 49: “O corpo, assim pode ser visto como uma forma pessoal 

e única de nos expressarmos e de nos comunicarmos no mundo. Nossa identidade 

pessoal está marcada no corpo e nos movimentos que aprendemos e escolhemos ao 

longo da vida”. Neste sentido, podemos dizer que para trabalharmos a afetividade, 

envolvendo as relações pessoais precisamos também incentivar os alunos de todas 

as maneiras possíveis para que sua autoestima se torne elevada. 

Pois o sujeito com a autoestima elevada se tornará participativo nas aulas, 

com mais facilidade de socializar-se com o outro, e consequentemente obterá maior 

sucesso. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Na sociedade atual a escrita é um importante instrumento de sobrevivência, 

como também um dos meios para a obtenção da cidadania. Porém, em nosso país, 

existem milhões de pessoas que são privadas desse instrumento, como também da 

leitura e do cálculo (FERNANDES, 2002). 

Tais pessoas, mesmo após terem fracassado na escolarização infantil, 

retornam à escola na fase adulta, e muitas vezes, vivenciando novamente o fracasso 

escolar. 

Apesar das poucas pesquisas a respeito da evasão escolar de jovens e 

adultos, é preciso que os agentes de promoção da escola ( direção, professores, 

orientador educacional, etc.) articule e favoreça uma educação aos alunos com o 
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objetivo de tornar o ambiente escolar num lugar de reflexão e elevação da autoestima 

do educando. 

Diante do exposto, é de suma importância que o Orientador Educacional 

ao elaborar atividades a serem trabalhadas com o público da EJA, identifique os 

anseios e o contexto do presente público e trabalhe para formar um cidadão cônscio 

de seus direitos e deveres perante a sociedade. Permitindo que o aluno possa 

permanecer na escola, acreditar em seu potencial e dar continuidade aos estudos. 

É importante salientar que o Orientador Educacional esteja atento e 

disposto, pois, com o seu papel de articulador entre os diferentes segmentos 

presentes no contexto intra e extraescolar possa trazer para dentro da escola a 

realidade existente do lado de fora, ou seja, na sociedade. Respeitando a forma de 

aprender de cada um, porque se caracterizam pessoas autodidatas, e que já possuem 

um método para aprender, sendo necessário apenas uma adaptação aos conteúdos 

a serem ministrados. 

Cabe ao Orientador Educacional conduzir, com base em estudos referentes 

aos alunos da Educação de Jovens e Adultos a sensibilização do pessoal pertencente 

ao contexto escolar, inclusive o aluno, por meio de projetos interdisciplinares, 

atividades pedagógicas, oficinas, dinâmicas, palestras, etc. Promovendo a real função 

em se formar trabalhadores e cidadãos. 

Este é o trabalho que a Orientadora Educacional juntamente com a 

direção,professores e coordenadores pretendem desenvolver com os alunos da EJA, 

durante este ano letivo de 2019. 

 
 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Desenvolver ações que venham diminuir o alto índice de desistência dos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos no primeiro e segundo segmentos do CEF 

03 do Gama em conjunto com a comunidade escolar e outras instituições. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Favorecer aos alunos o resgate da autoestima; 
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2. Preparar os alunos para o exercício de sua cidadania; 
 

3. Estimular o aluno a ter mais confiança em si mesmo, autonomia, interação com o 

grupo e sentirem-se incluídos nesse mundo exclusivo; 

4. Oferecer oportunidade de aquisição de novos conhecimentos para ser sujeito no 

processo de transformação da sociedade. 

5. Incentivar os alunos para o desenvolvimento do hábito de leitura, a desinibição e 

a criatividade 

METODOLOGIA 
 

O presente projeto tem como foco principal a abertura de espaço de 

motivação do aluno para permanência do mesmo na escola. 

Embora o foco do projeto seja o estudante vale ressaltar a importância de 

sensibilizar os professores, visando estabelecer uma linguagem comum na escola, 

assim como a continuidade do projeto. 

Considerando o exposto o projeto deverá iniciar-se com uma oficina de 

apresentação do projeto e vivência da metodologia para os professores. Caso o grupo 

demonstre interesse poderá ser definido um cronograma para dar continuidade as 

oficinas. 

Para o segmento de estudantes, a quantidade de oficinas e a frequência 

com que ocorra deve ser determinado a partir da realidade. A Orientadora Educacional 

deverá agendá-las com os professores. Serão oficinas de autoestima, relaxamento, 

leitura e artesanato. Com dinâmicas que incentivem a cooperação entre os alunos. Os 

alunos de EJA necessitam de muita atenção e incentivo para não desistirem de seus 

objetivos, mantendo sempre uma elevada autoestima. 

A cada final de semestre, a escola promoverá uma semana cultural. No 

primeiro dia será exibido um filme referente ao tema da semana e debatido com os 

alunos, no segundo dia os participantes irão elaborar questões sobre o tema em 

discussão e entregar para os organizadores. As dúvidas serão esclarecidas no dia 

seguinte com o palestrante. No terceiro dia, palestra com um profissional da área 

referente ao assunto. No quarto dia haverá entrega de certificado de desempenho e 

participação, mensagens, dinâmicas, músicas relacionadas ao tema e lanche 
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comunitário. O tema será definido depois de uma consulta prévia aos alunos, no intuito 

de pesquisar o assunto de maior interesse dos mesmos. 

A seguir estarão descritas uma das oficinas de auto estima, relaxamento e 

leitura que serão utilizadas visando os objetivos aqui propostos. 

É importante ressaltar que essas oficinas serão apenas algumas 

possibilidades, muitas outras poderão ser criadas no decorrer do ano. 

1º ENCONTRO - OFICINA DE AUTO - ESTIMA 
 

Segundo Kathleen Haywood e Nancy Getchell apud Cooper Smith (1967) 

“A autoestima é o nosso julgamento pessoal a respeito da capacidade própria, 

significância, sucesso e valor, a qual transmitimos aos outros por meio de palavras e 

ações.” A autoestima influencia a motivação dos alunos de EJA em todas as atividades 

propostas, pois seus comportamentos estão de acordo com as crenças que possuem 

sobre si mesmos. Durante toda existência, cada indivíduo carrega consigo 

experiências reais, que irão influenciar diretamente em sua autoestima. 

De acordo com Bandura, apud Haywood e Getchell, em seu livro 

desenvolvimento Motor ao Longo da Vida, (2004) “Os adultos obtém informação a 

partir de quatro fontes: 

experiências reais (realizações ou falhas prévias), experiências 

indiretas (observando o modelo), persuasão verbal de outros e 

seus estados fisiológicos”. No decorrer da vida, a forma com que 

os indivíduos percebem suas capacidades físicas pode mudar 

drasticamente. Por sua vez, essas percepções podem afetar a 

autoestima... os idosos podem desejar interações sociais com 

amigos, bem como níveis de aptidão, o que auxilia os indivíduos 

a melhorar a autoestima. (HAIWOOD & GETCHELL, 2004.p.54). 

São essas percepções adquiridas no processo de desenvolvimento 

humano que nos tornam diferentes uns dos outros, e essas diferenças são mostradas 

através da forma individual de cada um se comunica através do corpo. 

De acordo com o livro do Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

ENCCEJA, 2006, página 49: “O corpo, assim pode ser visto como uma forma pessoal 

e única de nos expressarmos e de nos comunicarmos no mundo. Nossa identidade 
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pessoal está marcada no corpo e nos movimentos que aprendemos e escolhemos ao 

longo da vida”. Neste sentido, podemos dizer que para trabalharmos a afetividade, 

envolvendo as relações pessoais precisamos também incentivar os alunos de todas 

as maneiras possíveis para que sua autoestima se torne elevada. 

Pois o sujeito com a autoestima elevada se tornará participativo nas aulas, 

com mais facilidade de socializar-se com o outro, e consequentemente obterá maior 

sucesso. 

 
OFICINA 1 

1. ACOLHIDA: 

 
 

MATERIAL: Balões, música alegre, aparelho de som, balinhas e tarjetas de papel 

com mensagens positivas. 

 
 A sala deve estar preparada com cadeiras em círculo, balões espalhados pelo 

chão e música ambiente alegre; 

 Dentro de cada balão deve ter uma balinha e uma mensagem positiva relacionada 

à auto estima; 

 Ao iniciar a música os alunos deverão brincar com os balões jogando-os para o 

alto; 

 Terminando a música os alunos deverão pegar cada um, um balão, estourar e 

pegar a mensagem e a balinha que está dentro; 

 Devem sentar e cada um ler sua mensagem em voz alta. 

 

ALGUNS EXEMPLOS DE FRASES QUE PODEM SER COLOCADAS NOS 

BALÕES: 

 
 Você é único no mundo. 

 Você é especial para nossa escola. 

 Você é especial para a sua família. 

 Você é uma pessoa linda. 

 Você é muito inteligente. 

 Você é uma pessoa maravilhosa. 
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 Você é uma obra de Deus. 

 Você é amado por todos. 

2. EXPLANAÇÃO: “O QUE É A AUTO ESTIMA? 

 
 

OBJETIVO: Compreender o que é auto estima e a importância dela em nossas vidas. 

 
 

MATERIAL: Projetor multimídia, slides sobre autoestima, transparências e 

retroprojetor, DVD. 

 
DESENVOLVIMENTO: 

 Explanar sobre o material que está sendo projetado, lendo e conversando com os 

alunos sobre cada slide ou transparência . Exibição da palestra em DVD: MOTIVE- 

SE, DESPERTE O GIGANTE QUE HÁ EM VOCÊ de Daniel Godri. 

 
3. ATIVIDADE COLETIVA: “DINÂMICA DA MÃO” 

OBJETIVO: Identificar qualidades em si mesmo e nos outros. 

MATERIAL: Folhas de papel sulfite suficientes para cada participante e lápis. 

 
 

DESENVOLVIMENTO: 

 
 

 Pedir que o aluno coloque sua mão sobre a folha e desenhe o seu contorno; 

 Em seguida deverá escrever seu nome e uma qualidade no centro da mão; 

 Depois, ao sinal do orientador, deverá passar adiante sua mão, pois os colegas 

deverão também escrever uma qualidade que vê na(o) dona(o) da mão; 

 Ao final, os alunos terão um momento para apreciar o que foi escrito pelos colegas 

e em seguida montarão um mural com as mãos; 

 Para encerrar o orientador deverá estimular os alunos a falarem o que sentiram 

ao ler o que estava escrito. 

AVALIAÇÃO: 

 O aluno deverá completar a carinha indicando se gostou ou não do 

encontro: 
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4. ENCERRAMENTO/MENSAGEM FINAL: 

 
 

Sugestão: A mensagem pode ser colocada em um marcador de página em 

formato de lápis ou na mão de EVA com um pirulito. 

 
MENSAGEM: “Aceite-se e ame-se como você é. Ame seu corpo e cuide da sua mente. 

Você é um ser maravilhosamente único.” 

 
2º ENCONTRO – OFICINA DE RELAXAMENTO 

 
 

A tensão, o estresse e a ansiedade são os grandes vilões da vida atual, 

principalmente nos grandes centros urbanos. Eles são responsáveis, muitas vezes, 

pelo fracasso tanto do educador quanto dos alunos, já que diminuem a concentração, 

a criatividade, a sensibilidade e o humor, aumentando a dificuldade de aprendizado, 

no caso dos alunos, e a de produzir um bom trabalho, no caso do profissional. Isso 

além de atingirem o sistema imunológico, baixando a imunidade do organismo, 

causando danos à saúde física e emocional, podendo chegar a quadros de doenças 

graves, que infelizmente, estão se tornando cada vez mais comuns. 

É com base nesta realidade que o trabalho de relaxamento vem ocupar um 

lugar importante em todas as situações, porém vamos nos limitar à escola, que é o 

nosso tema. 

 
 
 

 
Vamos conhecer um pouco sobre o funcionamento da mente humana 
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Uma corrente elétrica alimenta os neurônios, processando biologicamente 

todas as reações físicas e químicas do corpo humano. A oscilação dessa corrente 

determina as frequências mentais que determinam os estágios da mente, que 

recebem os nomes de Beta, Alfa, Theta e Delta. 

Beta – É o estado de vigília. Os cinco sentidos estão aguçados. Estado que 

não requer concentração. Mente consciente e em trabalho mecânico. Atua 

predominantemente no hemisfério esquerdo do cérebro, onde temos a razão lógica. 

Alfa – Frequência do subconsciente. Neste estado, o pensamento é 

dirigido, controlado, concentrado. Plano da sensibilidade, sentimentos e emoções. Os 

cinco sentidos funcionam apenas em nossa área interior. Atua no hemisfério direito 

do cérebro, onde predominam a sensibilidade e a intuição. 

Theta – Vai da pré-sonolência ao sono. O corpo fica anestesiado. 

Frequência da hipnose, do coma. 

Delta – Total inconsciência. Sono profundo. 
 

Em nosso caso, vamos nos ater à frequência Alfa, pois é este o estado de 

consciência que devemos alcançar com a prática do relaxamento, com o objetivo de 

eliminar tensões, ansiedades, falta de concentração e aumentar a imunidade do 

organismo. 

Aprendemos mais quando estamos relaxados, quando as ondas cerebrais 

são mais lentas, devido à respiração e ao relaxamento muscular. 

A base do trabalho é a respiração. Se pararmos de respirar, deixamos 

de viver. Se respirarmos pouco, vivemos pouco. 

A vida agitada e tensa faz com que as pessoas respirem de forma cada vez 

mais curta e acelerada, gerando a ansiedade. 

Infelizmente, as pessoas estão se tornando estressadas, ansiosas, tensas 

e até depressivas ou violentas cada vez mais cedo. Não faz parte de nossa cultura 
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ocidental passar para as crianças a importância de educar a respiração, assim como 

é passada a importância de uma boa alimentação ou de escovar os dentes. 

Cada vez mais, as pessoas perdem o contato com elas mesmas, por 

estarem sendo educadas por um sistema onde o que importa é o que está do lado de 

fora. Uma cultura extremamente visual faz com que as pessoas não exercitem 

satisfatoriamente os outros sentidos, prática fundamental para um desenvolvimento 

equilibrado. 

E a simples prática de respirar pode mudar toda essa realidade. Quando 

respiramos, oxigenamos o cérebro para que envie os estímulos responsáveis pelo 

perfeito funcionamento das funções do corpo. Os pulmões mantêm o coração 

bombeando sangue para todo o corpo e trazendo-o de volta, num ritmo constante. 

A respiração é a base de qualquer atividade física ou intelectual. Todos os 

esportes, lutas marciais, exercícios de fisioterapia, danças, técnicas de meditação e 

de concentração, tudo é baseado na respiração. 

Nosso objetivo é integrar a prática da respiração e do relaxamento à rotina 

das salas de aula. 

 

O trabalho deve ser feito aos poucos para que os alunos possam se adaptar 

ao processo. Com a continuação das práticas, os alunos começam a perceber as 

mudanças positivas que ocorrem dentro deles e eles próprios passam a buscar o 

relaxamento até serem capazes de utilizá-lo sempre que necessitarem e sem o auxílio 

do orientador, o que não demora muito. 

Eles ficam mais calmos, com maior concentração e rapidez de raciocínio, 

ampliando muito suas capacidades para solucionar problemas. 
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A PRÁTICA 

 
 

1) O orientador deve estar equilibrado para conduzir os exercícios. Alguns 

minutos antes, precisa fazer exercícios de respiração, buscando a concentração. 

2) O orientador deve conversar com os alunos, utilizando a linguagem mais 

adequada ao grupo para explicar os exercícios e suas finalidades. 

3) Os primeiros exercícios devem ser bem simples. Os alunos devem sentar-se 

em posição confortável, com a coluna ereta. Fazer, então, uma respiração 

profunda, inspirando pelo nariz, enchendo os pulmões e o diafragma como se fosse 

uma bola de encher. Agora prender o ar e contar até 3, começando a expirar o ar 

lentamente pelo nariz até esvaziar completamente. Deve-se pedir para o aluno 

colocar a mão sobre a barriga para sentir mais concretamente os movimentos dos 

músculos. Repetir o exercício mais duas vezes sempre pedindo aos alunos que se 

observem. Após o exercício, elas devem expressar o que perceberam, se foi fácil 

ou difícil, engraçado, se conseguiram fazer o movimento completo, etc. Não devem 

existir cobranças. Aos poucos, os alunos vão conseguindo controlar a respiração, 

cada um no seu tempo e no seu ritmo. 

4) Agora, o exercício deve ser feito com os olhos fechados. Após 3 respirações 

profundas, pedir que os alunos respirem normalmente e prestem atenção apenas 

em sua respiração, percebendo como ela vai acalmando, procurando ouvir as 

batidas do coração. 

5) Nos próximos exercícios, deve-se começar a perceber o relaxamento de todo o 

corpo. Após 3 respirações profundas e lentas, voltar a atenção para a respiração 

e ir soltando cada parte do corpo, permitindo que fiquem relaxadas. O professor 

lentamente vai direcionando a prática, citando as partes do corpo que devem ser 

relaxadas, começando pelos pés, subindo pelas pernas, bacia, coluna vertebral, 

abdome, diafragma, braços, mãos, pescoço, cabeça, rosto, testa, olhos, boca, 

língua, couro cabeludo, etc. A linguagem deve ser adaptada ao grupo. 

6) Quando este relaxamento for alcançado, o aluno estará entrando na frequência Alfa 

e, então, o professor começará a trabalhar com as meditações, levando o grupo a 

imaginar lugares, situações, perceber sensações, trabalhar os 5 sentidos, etc. 
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PONTOS IMPORTANTES 

 

 
 

 
a) Após cada exercício, os alunos devem fazer atividades que complementem e 

reforcem o que foi obtido com a prática. Desenhos, pinturas, colagens, escrever 

sobre a sua vivência, etc. Depois, é importante que tenham espaço para fazer seus 

comentários e trocar experiências com o grupo. 

b) O orientador deve participar das experiências e fazer também seus comentários 

sobre o que percebeu. 

c) Os resultados são mais satisfatórios se os alunos puderem tirar os sapatos e 

sentarem no chão em círculo com as pernas cruzadas em posição de yoga e a 

coluna ereta, ou deitadas. 

d) Os temas para meditação devem ser bem direcionados, adequados ao grupo, com 

objetivos positivos bem definidos, já que na frequência Alfa estamos acessando o 

subconsciente e mensagens erradas ou negativas podem ficar gravadas sem que 

o aluno perceba, causando problemas futuros. Para isso, é importante que o 

orientador pesquise em livros e busque auxílio com profissionais da área, como 

professores de yoga. Com a prática, o orientador passará a criar seus próprios 

textos para relaxamento, mais específicos para cada grupo. 

e) Pode acontecer de durante um relaxamento algum aluno passar do estado Alfa 

para o estado Theta. Isto não é problema. Ela apenas terá relaxado tanto que 

adormeceu e acordará normalmente com um leve toque ou chamando seu nome 

suavemente. 



82  

f) Nunca se deve acabar o exercício de forma brusca. Deve-se pedir ao aluno que aos 

poucos vá retomando as sensações de seu corpo, mexendo mãos e pés, 

lentamente abrindo os olhos e finalmente espreguiçando-se bastante. 

g) A música ajuda bastante, porém devem ser músicas suaves e tranquilas. Sugiro 

Enya, Aurio Corra, Lorena entre outros. 

h) A prática da meditação não é uma novidade. Já existem estudos e experiências 

que comprovam a eficácia dos exercícios, inclusive nas escolas. Métodos de 

meditação para crianças já são utilizados em muitas escolas em várias partes do 

mundo. 

i) Os exercícios não trazem qualquer efeito negativo para os alunos, pelo contrário, 

aprender a respirar é a chave para uma vida saudável. 

 
3º ENCONTRO – OFICINA DE LEITURA 

 
 

O objetivo das oficinas de leitura é sensibilizar os alunos para a poesia, de 

modo que possam saboreá-las e, em suas tentativas poéticas, expressar de forma 

natural sentimentos e emoções . Portanto, não se propõe de maneira alguma que 

estudem rimas, comparação, metáfora, personificação, paralelismo ou outros recursos 

utilizados pelos poetas para dar maior expressividade ao poema. 

 
OFICINA 1 

AQUECIMENTO: Conversar com os alunos sobre poesia, procurando saber se 

conhecem alguns poemas, se gostam ou não de poesia e por quê. Se notar que há 

pouco interesse pelo tema, desafie-os argumentando que é preciso conhecer para 

gostar. Ver se identificam as letras de canções populares como poemas, pois este 

pode ser um ponto de partida para introduzir poemas mais elaborados. 

Se observar que já conhecem alguns poemas ou letras de música, ainda que 

parcialmente, peça que os registrem em papel pardo para afixá-los na sala. 

Proponha que declamem /cantem esses poemas. Pergunte como sabem que 

se trata de poemas. Deixe que expressem suas ideias, procurando observar quais 

elementos dessa linguagem já são percebidos por eles. Nesse momento, não importa 

tanto a qualidade do que vão dizer nem se está certo ou errado. O importante é que 
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falem, manifestem livremente as impressões que têm acerca do que leram ou 

escreveram. 

Provavelmente eles serão capazes de identificar o ritmo, as rimas, o jogo de 

palavras, a mensagem sugestiva. 

1ª ETAPA: Distribuir as fichas 1A e 1B e convidá-los a conhecer um pouco mais 

poesia, lendo alguns dos poemas selecionados aí reproduzidos. Proponha que, num 

primeiro momento, manuseiem as fichas 1A e a frente da 1B, observem os títulos dos 

poemas, as ilustrações, os autores. Peça que escolham um poema que mais lhes 

agrade. Tentar saber a razão dessas escolhas. Os que quiserem podem ler em voz 

alta o poema preferido. 

Após a leitura, abra espaço para uma conversa descontraída, para que cada um 

possa expor o que sentiu. Procure criar na classe um clima de respeito, onde a 

expressão de sentimentos seja acolhida pelo grupo. Estimular os mais tímidos a se 

pronunciar, lançando questões e expondo, você também, seus sentimentos sobre os 

poemas. Esclareça que poesia pega o leitor sobretudo pela emoção. 

 
2ª ETAPA: Sugerir que façam uma rápida leitura silenciosa do texto no alto da ficha 

1B verso e leia com eles o poema de Rachel Topfstedt Duarte. Conte que Rachel é 

aluna de uma escola pública e compôs esse poema quando estava no 6º ano. 

Pergunte-o que o poema tem de mais característico. 

Provavelmente eles dirão que é o fato de todas as palavras começarem com a letra 

M. Se não perceberem, mostre, indicando também que essas palavras fazem parte 

de um mesmo universo de significação(maternidade/mãe). Proponha que façam 

coletivamente um exercício de composição de um poema semelhante. Para isso, 

deverão escolher um tema sobre o qual escreverão(por exemplo, felicidade, liberdade, 

paz, amor etc). Em duplas, eles registrarão em folhas de papel durante um período de 

5 minutos, por exemplo) o maior número possível de palavras ligadas ao tema 

escolhido e começadas com a mesma letra: A para amor, P para paz, f para felicidade 

etc. 

ESTA É UMA OPORTUNIDADE PARA QUE OS NÃO ALFABETIZADOS POSSAM 

IDENTIFICAR E MEMORIZAR UMA LETRA DO ALFABETO OU MESMO A ESCRITA 

DE ALGUMAS PALAVRAS. 
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Em seguida, na lousa, registrar as palavras escolhidas por eles, discutindo com a 

turma quais delas têm a ver com o desenvolvimento do poema e a melhor forma de 

organizá-las, estabelecendo relações mais significativas ou gradações de intensidade. 

É possível negociar alterações até que o grupo chegue a um consenso e se dê por 

satisfeito. 

FECHAMENTO 

Finalmente, o texto poderá ser registrado na ficha 1B de cada um e também em 

uma folha de papel pardo, afixado no mural da sala. Isso permitirá que os novos 

participantes das oficinas possam se inteirar do que já foi desenvolvido até então. 

 
4° ENCONTRO – OFICINA DE ARTESANATO 

 
 

 
PUBLICO ALVO: Alunos da Educação de Jovens e Adultos do Centro de Ensino 

Fundamental 03 do Gama 

 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: Março/2019 a Dezembro/2019. 

 
 

 
RECURSOS MATERIAIS: mesas, cadeiras, televisão, aparelho de DVD, data show, 

flores, toalha de mesa, aparelho de som, CDs, DVDs, papel A4, cartolina, caneta, 

microfone, caixa de som, cartolina, revistas, livros de literatura, cola, barbante e 

pincéis. 

 
AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação deverá ser processual e continua. A cada oficina será coletada 

a opinião dos envolvidos em rodas de avaliação aberta, na qual todos terão 

oportunidade de socializar sua percepção. Outro espaço avaliativo será a conversa 

com os educadores (professores, supervisores pedagógicos e direção) no sentido de 

coletar as mudanças no comportamento do grupo de alunos envolvidos nas oficinas. 

 
CONCLUSÃO 
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Este projeto não pretende esgotar a temática ou servir de manual para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas focadas da afetividade. 

Este é o resultado da caminhada de um grupo que durante determinado 

período dedicou-se a pensar uma proposta interventiva, porém mais que um registro 

fica aqui o convite a todo educador para fazer uma educação mais amorosa que pense 

na formação de um sujeito para vida. 
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1. Descrição da Realidade 

 
 

A biblioteca do Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama atende aos alunos 

matriculados nos anos finais do ensino fundamental e EJA – primeiro e segundo 

segmentos nos turnos diurno e noturno, caracterizando, assim, uma clientela bastante 

distinta e com interesses diferentes com alguns casos de alunos, principalmente do 

noturno, com pouco acesso aos meios informativos tais como: internet, jornais, 

revistas e livros. 

Apesar das dificuldades a nossa biblioteca tem a função importante que é a de 

auxiliar e complementar o processo de ensino aprendizagem da nossa escola, 

facilitando aos alunos o livre acesso aos livros, bem como a orientação clara e precisa 

para o estudo, para a solução de problemas e dos deveres de classe, ou ainda, o de 

incrementar as pesquisas referenciando-as, utilizando mais de um livro, sintetizando, 

criticando e, fundamentalmente como apoio informacional aos docentes. 

Mas apesar de todo o nosso empenho, esbarramos na falta de estrutura da 

nossa biblioteca.Com essa situação, os alunos não identificam nela um ambiente 

acolhedor e por vezes acabam não utilizando esse espaço. 

 
2. Justificativa 

 
 

Nossa escola tem como objetivo principal transmitir conhecimentos, como 

forma de perpetuar a cultura, desenvolver a personalidade individual e estimular a 

sociabilidade. Para tanto, é necessário o uso de diversos mecanismos, sendo que, a 

biblioteca escolar é um recurso indispensável para o sucesso no processo ensino- 

aprendizagem e formação do educando. 

Para tanto, temos como objetivo levar os nossos alunos a frequentar com mais 

assiduidade a Biblioteca e, consequentemente, melhorar o hábito de ler e da 

expressão oral e escrita. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 Objetivo Geral 

Oportunizar aos alunos acesso à leitura e informação, no espaço social da 

Biblioteca ou fora dela. 

 
 

3.2 Objetivos Específicos 

- Sensibilizar os alunos para a importância da leitura na formação individual e 

profissional do ser humano; 

- Valorizar a leitura quanto aos aspectos éticos, filosóficos, políticos, sociais e 

culturais para a construção de uma consciência crítica, participativa e democrática; 

- Realizar oficinas de restauração de livros; 

- Promover eventos com escritores e admiradores de música e literatura. 

4. Procedimentos Metodológicos: 

 
 

 proporcionar aos alunos conhecimento aprofundado acerca do espaço da 

Biblioteca; 

 palestra sobre o acervo; 

 onde encontrar o que se quer; 

 como usar o material (livros, enciclopédias, Atlas, etc.); 

 escolha, pelos alunos, de poesias, dentro do acervo da Biblioteca; Exposição 

de trabalhos de alunos pesquisadores da biblioteca; 

 pesquisa em diversos jornais e revistas locais e nacionais; 

 incentivar os alunos ao conhecimento da variadas fontes de informação; 

 realização da “SEMANA GONÇALVES DIAS” em homenagem ao nascimento 

do poeta que dá nome à nossa Biblioteca; 

 promover um Sarau Literário: 

 promover um Chá de poesia; 

 campanha para preservação do acervo bibliográfico e dos livros didáticos. 
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5. Recursos Materiais 

- Serão adquiridos com os recursos financeiros: PDAF E PDDE. 

 
 

6. Recursos Humanos: 

- funcionários da Biblioteca; 

- coordenadores pedagógicos; 

- corpo docente; 

 
 

 
7. CRONOGRAMA: 
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Proporcionar aos 

alunos conhecimento 

aprofundado acerca 

do espaço da 

Biblioteca. 

X          

Palestra sobre o 

acervo. 

 x         

Onde encontrar o que 

se quer. 

 x         

Como usar o material 

(livros, enciclopédias, 

Atlas, etc.). 

 x         

Escolha, pelos 

alunos, de poesias, 

dentro do acervo da 

Biblioteca 

  X x x      

Exposição de 

trabalhos de alunos 

     x x x   
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pesquisadores da 

biblioteca 

          

Pesquisa em diversos 

jornais e revistas 

locais e nacionais. 

X x X x x x x x x x 

Incentivar os alunos 

ao conhecimento da 

variadas fontes de 

informação. 

X x X x x x x x x x 

Realização  da 

“SEMANA 

GONÇALVES DIAS” 

em homenagem ao 

nascimento do poeta 

que dá nome à nossa 

Biblioteca. 

      x    

Promover um Sarau 

Literário. 

      x x   

Promover um Chá de 

poesia. 

        x  

Campanha para 

preservação do 

acervo bibliográfico e 

dos livros didáticos. 

X x X        

Campanha de 

recolhimento do livro 

didático. 

         x 

Atividade de 

encerramento com 

apresentação dos 

alunos. 

         x 
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8 . Avaliação 

O projeto será avaliado pelo corpo docente e demais integrantes da 

comunidade escolar, com base em dados coletados pela biblioteca sobre sua 

utilização. Também serão coletadas informações junto aos professores sobre o 

rendimento dos alunos que utilizarem a biblioteca. 

 
9. Referência bibliográfica 

 
 

FRAGOSO, Graça Maria. Biblioteca e escola: uma atividade 

interdisciplinar. Belo Horizonte: Lê, 1994. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO DOS JOGOS INTERCLASSE DO CEF 03 DO 

GAMA 

CAPÍTULO I 

Da Caracterização 

Art. 1º - OS JOGOS INTERCLASSE DO CEF 03 é uma promoção anual da direção 

do CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA. 

Art. 2º - Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem OS JOGOS 

INTERCLASSE, respeitando o Regimento interno, o Calendário, as normas e 

técnicas pedagógicas estabelecidas pelo CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 

DO GAMA. 

Art. 3º - As equipes que participarem dos JOGOS INTERCLASSE serão 

conhecedoras deste Regulamento, e, assim, submeter-se-ão, sem reserva alguma, 

a todas as consequências que deles possam emanar. 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art.4º - São objetivos dos JOGOS INTERCLASSE: 

a) Proporcionar o intercâmbio sócio esportivo cultural entre a comunidade 

escolar do CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA. 

b) Contribuir para que os alunos tenham acesso às diversas manifestações 

esportivas e culturais da região. 

c) Funcionar como estratégia de ensino e produzir maior envolvimento de 

alunos e professores com o trabalho na escola. 

d) Estimular a cooperação entre a comunidade escolar do CENTRO DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA. 

 
CAPÍTULO III 

Da organização, Direção e Realização. 

Art. 5º - A organização, direção e realização dos JOGOS INTERCLASSE serão de 

responsabilidade da DIREÇÃO/PROFESSORES. 
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CAPÍTULO IV 

Da participação 

Art. 6º - Poderão participar dos JOGOS INTERCLASSE, todos os alunos que 

estiverem regularmente matriculados no CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 

DO GAMA diurno. 

Art. 7º - O aluno só poderá participar pela turma em que estiver matriculado. 

 
 

CAPÍTULO V 

Das inscrições 

Art. 8º - Serão formadas equipes nas seguintes modalidades; 

 Futsal 

 Handebol 

 Voleibol 

 Xadrez 

 Dama 

 Tênis de mesa 

Art. 9º - As inscrições deverão ser efetuadas dentro dos prazos e no local 

estabelecido pelo Calendário de Atividades e será cobrada um taxa de 5,00 (reais) 

para cada aluno inscrito por modalidade. 

Das Categorias 

Art.10º - As modalidades serão disputadas nas seguintes categorias: 

 Pré-mirim masculino e feminino: alunos nascidos em 2001 e 2002 

 Mirim masculino e feminino: alunos nascidos em 1999 e 2000 

 Infantil masculino e feminino: alunos nascidos em 1997 e 1998 

 Infanto-Juvenil masculino e feminino: alunos nascidos em1996 em 

diante. 

 
CAPÍTULO VI 

Da Premiação 

Art. 11 - A classe (turma) que obtiver o maior número de pontos será declarada a 

equipe campeã. 

Art.13 - Serão concedidos como premiação para a equipe campeã medalhas e 

troféu. 
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CAPÍTULO VII 

Das Formas de Disputa e Classificação 

Art. 13 - OS JOGOS INTERCLASSE serão realizados em período normal de aula e 

durante alguns sábados. 

Art.14- OS JOGOS INTERCLASSE serão compostos por modalidades esportivas. 

Art.15 - Será de responsabilidade das equipes, o uniforme adequado para cada 

modalidade. 

Art.16 - As equipes inscritas deverão indicar 01 (um) aluno capitão de equipe. 

Art.17 - Será entregue ao capitão de cada equipe o regulamento geral dos JOGOS 

INTERCLASSE com todas as orientações necessárias (tabelas dos jogos). 

Art.18- As formas de disputa constarão nos Regulamentos Específico-Técnicos de 

cada modalidade. 

 
CAPÍTULO VIII 

Da Origem de Pontos 

Art. 19 - A contagem de pontos dar-se-ão de acordo com a tabela de pontuação: 

I. 1º lugar – 10 pontos 

II. 2º lugar – 07 pontos 

III. 3º lugar – 06 pontos 

IV. 4º lugar – 05 pontos 

V. 5º lugar – 04 pontos 

VI. 6º lugar – 03 pontos 

VII. 7º lugar – 02 pontos 

VIII. 8º lugar – 01 ponto 

 
 

 
CAPÍTULO IX 

Dos Desempates 

Art. 20 - Para o desempate entre 02 (duas) ou mais equipes, serão adotados os 

seguintes critérios: 

I -: Maior número de primeiro lugar. 

II -: Maior número segundo lugar. 
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III -: Maior número de terceiro lugar. 

 
 

CAPÍTULO X 

DAS PENALIDADES 

 
Art. 21- As equipes inscritas, as torcidas, os árbitros e outros seguimentos que 

infringirem este regulamento, não acatarem as decisões da Comissão Organizadora, 

ou cometerem faltas disciplinares no transcurso das competições ou em área 

escolar estarão sujeitos às sansões previstos no Regimento Escolar Interno e no 

CNOJDD (Código Nacional de Organização da Justiça e Disciplina Desportiva). 

 
CAPÍTULO XI 

Das Disposições Gerais 

Art. 22 - As equipes inscritas nos JOGOS INTERCLASSE deverão, 

obrigatoriamente, cumprir com os horários estabelecidos. 

Art. 23 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora e Executiva. 
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2019 

 
 

TÍTULO: Produção do Livro Literário 

 
 

PÚBLICO-ALVO: Estudantes do Ensino Fundamental 6º ao 9º ano 

JUSTIFICATIVA: 

Todo mundo pode produzir um bom texto. Para isso basta conhecer as técnicas de 

redação e aplicá-las em algum dos diversos gêneros textuais. Entre nosso corpo 

discente, certamente, há muitos talentos para as Letras, mas se nós, professores de 

Língua Portuguesa, não oferecermos oportunidades para fazer aflorar esses talentos 

enquanto eles estão frequentando a Escola, talvez o universo literário não terá a 

chance de desfrutar de excelentes textos tanto em verso quanto em prosa que alguns 

de nossos alunos possam escrever futuramente e lançá-los no mercado editorial. 

Partindo desse pressuposto, este Projeto visa, principalmente, ensinar o alunado 

algumas técnicas redacionais para que eles tenham acesso à escrita de poemas e 

contos, os quais, através de seleção por concurso de redação, comporão um livro 

literário produzido pela Escola. 

 
OBJETIVOS: 

 Despertar o hábito de leitura de poemas e contos. 

 Conhecer as técnicas redacionais relativas ao poema e ao conto. 

 Produzir poemas (6º e 7º anos) e contos (8º e 9º anos). 

 

METODOLOGIA: 

 Confeccionar o edital do concurso de redação. 

 Inscrever todos os alunos do CEF 03 do Gama do turno diurno. 

 Estudo teórico sobre o poema (6º e 7º anos) e sobre o conto (8º e 9º anos). 

 Produção de textos poéticos e em prosa conforme o gênero textual do ano 

objetivado por este concurso. 

 Escolha de textos pelo corpo docente das respectivas turmas de sua 

responsabilidade. 
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 Seleção, de cada série, de cinco poemas e quatro contos pela Comissão 

Julgadora a ser formada a posteriori. Esta comissão não terá acesso ao nome 

do candidato, apenas ao número de inscrição do mesmo no concurso. 

 Premiação dos melhores textos em tarde especial ou inserida em algum evento 

da Escola. 

 Confecção gráfica do livro. 

 Divulgação do livro. 

 Lançamento do livro. 

 Quarenta exemplares deste livro deverão ser guardados na Biblioteca da 

Escola para futuras consultas. 

 
CRONOGRAMA: 

 

ATIVIDADE 

Criar o Edital do Concurso. 

Divulgação do Concurso nos turnos Matutino e Vespertino. 

Teoria do poema (6º e 7º anos)e do conto (8º e 9º anos).Leitura apreciativa desses 

gêneros textuais. 

Produção de poemas (6º e 7º anos) e contos (8º e 9º anos). 

Escolha de três textos produzidos por cada turma. 

Digitação dos textos selecionados pelo Corpo Docente de Língua Portuguesa. 

Escolha de cinco textos de cada ano. 

Confecção do livro 

Divulgação, Premiação e Lançamento do Livro 

 
AVALIAÇÃO: 

 Fica a critério de cada membro do Corpo Docente de Língua Portuguesa 

atribuir uma nota avaliativa pela produção de todos os textos na 1ª fase do 

Concurso. 
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I - Justificativa 

 
 

 
A experiência dos profissionais envolvidos com a oferta da educação para 

jovens e adultos, no Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama, escola vinculada ao 

sistema público de ensino do Distrito Federal, aliada a pesquisas e coletas informais 

de dados, permitiram traçar o perfil socioeconômico e cultural dos alunos que 

atendemos e a perceber que sua exclusão social vai além do não domínio da 

linguagem escrita. Esta certamente é um dos alimentadores, mas não o único, de um 

isolamento mais amplo, que muitas vezes sequer é percebido pelo próprio indivíduo. 

Nossa clientela é formada por homens e mulheres de 15 a 75 anos. 

Provenientes de todas as regiões do Brasil, com predomínio considerável da Região 

Nordeste. A renda familiar média gira em torno de dois salários mínimos, sendo que 

são nossos alunos que na maior parte dos casos são os provedores de seus lares. 

Trabalham majoritariamente no setor de serviços como domésticas, vendedores, 

pedreiros, balconistas, etc... Frequentam as aulas noturnas em busca do resgate da 

educação que não lhes foi oportunizada na idade certa. Buscam o aprendizado da 

leitura e da escrita para ascender socialmente, ampliar oportunidades de trabalho, 

prosseguir estudos e/ou compreender melhor seu universo pessoal. 

Além das esperadas dificuldades de coordenação viso-motora, memorização, 

leitura e escrita, deparamo-nos com uma clientela, em sua maioria, apartada dos bens 

culturais produzidos pela humanidade e ignorante da história do lugar onde vive. A 

maior parte desses alunos nunca foi ao cinema, têm graves dificuldades para 

compreender as dramatizações escolares mais corriqueiras e simplistas. Não 

recontam histórias ouvidas, apresentam desconhecimento de elementos de cultura 

popular tais como provérbios, lendas, mitos e costumes regionais. Mal conhecem 

Brasília. Por muito ouvirem, sabem que a cidade tem um valor político e artístico 

diferenciado, porém não sabem precisar como e por quê. Pouquíssimos alunos 

chegaram a visitar alguma das inúmeras obras do conjunto arquitetônico da capital, 

sendo a Catedral Metropolitana é o monumento mais conhecido. São indivíduos 

provenientes de lares com pouquíssimos leitores e se há poucos leitores, menor ainda 

é a quantidade de materiais de leitura. Revistas, jornais, livros, e outros suportes não 

constituem material de primeira necessidade na maioria dos lares. Assim, a televisão 
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se torna o principal formador de opinião e fomentador cultural acessível a esses alunos 

e cidadãos. A televisão cuja programação pode ser assistida sem que 

necessariamente se preste atenção. A televisão cujos compromissos comerciais se 

sobrepõem aos educacionais e sociais. A televisão que se caracteriza pela cultura de 

massa e onde os espaços para cultura científica, popular ou erudita só encontram 

espaços secundários. A televisão que tem “formado” uma geração após outra sem 

que isso tenha se traduzido em saberes mais críticos e transformadores. 

O panorama descrito anteriormente, nos leva a apresentar a proposta contida 

nesse projeto: a de enfatizar uma das mais importantes funções da escola, promover 

uma educação que transcenda o conteudismo e crie possibilidades para que nosso 

aluno tenha acesso a bens históricos e culturais, seja capaz de desenvolver e exercer 

sua capacidade de fruição e, desta forma compreender melhor o mundo em que vive, 

ampliando assim suas possibilidades de ação e transformação desse mundo. 

A proposta é que as aulas formais sejam planejadas de forma a valorizar 

conteúdos culturais, científicos e históricos (notadamente no que se refere ao Gama 

e a Brasília). Ficando entendido que conteúdos culturais abrangem as linguagens da 

arte. Os usos, os costumes, as tradições, as crenças e tudo o mais que possa ser 

classificado como cultura. 

As atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula serão complementadas 

com aulas passeio a prédios e outros monumentos de relevante significado no 

conjunto arquitetônico de Brasília, teatros, museus, cinemas, e outros logradouros. 

Nessas aulas passeio, a intenção é de que se visite exposições fixas ou itinerantes, 

se aprecie filmes, peças teatrais, apresentações musicais e ouros espetáculos 

artísticos. E, no ambiente da escola ou não, se oportunize a realização de palestras, 

debates, mostras, feiras, festivais e outras formas de interação e acesso ao 

conhecimento. 

Que fique claro que a proposta apresentada aqui tem caráter educacional e 

responsável, não tendo ligação com pseudo-currículos pautados em datas 

comemorativas, efemérides ou atividades estéreis. Não perdemos de vista que nosso 

compromisso maior é com o letramento de nosso aluno. Para tanto, nossas atividades 

sempre terão em vista esse fim. O projeto apenas propõe que esse objetivo seja 

atingido com ações voltadas para a formação de uma cultura cidadã, vinculada 

aquisição da aquisição do letramento em língua portuguesa e matemática, bem como 
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o desenvolvimento dos demais componentes curriculares previstos para essa etapa 

da Educação Básica. 

 
II-Objetivo Geral 

 
 

Promover o contato dos alunos do 1° Segmento da E.J.A. do Centro de Ensino 

Fundamental 03 do Gama, com produtos culturais ligados às diversas linguagens da 

arte e com o processo histórico de construção e desenvolvimento de Brasília e do 

Gama, ampliando seu conhecimento de mundo e proporcionando-lhes a 

compreensão necessária à transformação de seus universos pessoal e social. 

 
 

III - Objetivos Específicos 

 
 

-Desenvolver o currículo proposto pela SEEDF, privilegiando textos e 

atividades que remetam à proposta desse projeto. 

 
-Transversalizar o núcleo comum e a parte diversificada com temas relativos 

às linguagens cênica, plástica, musical, literária da arte e arquitetônica, e 

conhecimentos relativos aos aspectos históricos e culturais de Brasília e região. 

 
-Promover periodicamente, aulas passeio ou aulas de campo para 

complementação dos estudos realizados em sala de aula e/ou outros ambientes 

escolares, propiciando contato direto com o patrimônio artístico e cultural da cidade. 

 
-Proporcionar a fruição e a produção de obras de arte de caráter erudito, 

popular e/ou de massa. 

 
-Ampliar a capacidade de interpretação do universo onde está inserido o aluno, 

através da diversificação de seus instrumentos de análise e manipulação de materiais, 

objetos, instrumentos, textos, mídias, manifestações artísticas e realizações 

históricas, científicas e tecnológicas. 
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IV - Desenvolvimento 

 
 

A proposta contida nesse projeto contempla inúmeras possibilidades de 

desenvolvimento pela sua amplitude temática e de abordagens. Esse fato, nos leva 

a apresentar o tópico DESENVOLVIMENTO, sob a forma de sugestões divididas nos 

três possíveis espaços de realização dos objetivos apresentados; para que 

professores, coordenadores e gestores, ainda que não integrantes do grupo que 

originou o projeto, possam visualizar suas várias possibilidades de execução, ao longo 

do processo. 

 
 

Sugestões de atividades 

Atividades em sala de aula 

Palavras geradoras relacionadas ao tema do projeto (cinema, teatro, pintura, 

folclore...). 

-Utilização do prenome de alunos para relacioná-los com o nome de artistas ou vultos 

históricos ligados à cidade de Brasília. 

-A biografia, para o aluno não letrado, pode ser usada como texto oral. Imagens de 

obras de arte ou fotografias são textos imagéticos sujeitos à análise. 

-Textos escritos ou imagéticos sobre os temas relacionados ao projeto privilegiando a 

diversidade textual (vídeos, fotografias, mapas, gráficos, tabelas, reproduções de 

obras de arte, bilhetes, crônicas, poemas, lendas, fábulas, advinhas, provérbios, trava 

línguas, piadas, etc.). 

-Dramatizações, jograis, recitações, contações de histórias, saraus poéticos, audições 

musicais, montagem e desmontagem de frases, cruzadinhas e caça palavras , etc. 

-Textos aos pedaços, com lacunas ou segmentados. 

-Situações problemas envolvendo conhecimentos matemáticos relacionados ás 

temáticas proposta pelo projeto: a geometria na obra de Niemeyer ou Athos Bulcão, 

ou Marianne Perretti. 

-Situações problemas envolvendo as dimensões de espaço e forma, medidas e 

grandezas, números e operações/ álgebra e funções e tratamento da informação 

relacionando-as a proposta do projeto: formas e sólidos geométricos presentes nos 

monumentos arquitetônicos e traçado urbanístico de Brasília; medidas de tempo 
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relacionadas ás idades dos alunos e a linha de tempo que sintetiza a história de 

Brasília; preços de ingresso para espetáculos artísticos ou de passagens aliando essa 

última com os percursos das linhas circulares ou de integração;... 

-Desenhar, pintar, modelar, recortar, montar, esculpir, gravar, colar, apreciar, 

remontar... Experienciar habilidades específicas da prática de artes plásticas e da 

arquitetura. 

-Cantar, ouvir canções, analisar letras de músicas, acompanhar com o corpo a 

execução de músicas instrumentais, analisar biografias de artistas, vivenciar oficinas 

de percussão, brincar de rádio, brincar de programa de calouros, escolher uma trilha 

sonora para uma história... Experienciar atividades específicas da apreciação e 

criação musical. 

-Ouvir histórias, recontar histórias, dramatizar histórias lidas ou ouvidas, fazer mímica, 

criar pequenas peças de improviso ou a partir de elementos oferecidos pelo professor, 

movimentar o corpo em diversos ritmos, imitar objetos ou animais, reproduzir 

brincadeiras infantis, dançar... Experienciar atividades específicas da prática das artes 

cênicas. 

-Os conteúdos tradicionalmente listados nos currículos de ciências ou estudos sociais 

podem e devem ser facilmente incorporados a essa proposta, dada a facilidade que 

oferecem às práticas interdisciplinares. Assim a natureza de disciplinas que enfocam 

corpo e ambiente; espaço e tempo atuará, antes como um facilitador do que como 

obstáculo à execução da proposta. 

 
Aulas de campo 

-Audições musicais: apresentações da orquestra sinfônica do Teatro Nacional, shows 

de grupos musicais ou de artistas representativos de gêneros musicais diversificados, 

exibições de corais ou grupos de percussionistas, oficinas de música, etc. 

-Visitas a mostras e exposições de artes plásticas ( fixas ou itinerantes) e museus. 

Aulas de campo para conhecer monumentos escultóricos, arquitetônicos e 

paisagísticos e/ou relativos ao patrimônio natural de Brasília ou do Gama. 

-Apreciação de filmes, peças teatrais, musicais, óperas, espetáculos de dança e 

outras manifestações de caráter cênico. 

-Visitação a sítios de relevância histórica na formação de Brasília e/ou do Gama: 

museus históricos, centros de documentação, memoriais, etc. 
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Espaços mistos: outros espaços escolares ou da cidade 

-Palestras 

-Seminários 

-Feiras culturais 

-Feira do Livro 

-feira de Ciências 

-Semana de Educação pela Vida 

-Festas populares 

-Feiras de Artesanato 

-Exibição de vídeos 

-Festivais de cinema 

-Excursões 

-Outros 

 
 

 
V-Avaliação 

 
 

 
O projeto “Uma proposta de inclusão cultural para os alunos da E.J.A.” 

pretende que sua trajetória seja acompanhada com rigor, de forma a garantir que a 

avaliação seja efetivamente processual e contínua. 

O primeiro agente do processo de avaliação será o professor e/ou coordenador 

que, na qualidade de executores diretos de atividades previamente planejadas, 

poderão avaliar seu impacto sobre o aluno e o alcance dos objetivos traçados. 

A cada atividade realizada, seu executor preencherá a ficha de 

acompanhamento do projeto (anexo 1), que irá se somar a outras e formar a base de 

dados que alimentará a avaliação final desse projeto. Os alunos preencherão fichas 

de avaliação (anexos 2 e 3 ), coletivas ou individuais, seguindo o mesmo princípio. 

O processo avaliativo formal, também será uma dos elementos a fornecer 

dados para a avaliação do projeto. Assim, trabalhos escolares, produções e 

interpretações textuais, provas e outros instrumentos deverão ser utilizados pelo 

professor como meio de desenvolvimento e avaliação dessa proposta. Seus 

resultados serão incorporados ao conjunto de dados que integrarão a avaliação geral 
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do projeto, a realizar-se no final de cada semestre, quando o grupo deliberativo, 

constituído pelos professores do segmento, mais o coordenador pedagógico, o 

orientador educacional, um representante da direção da unidade de ensino e um 

representante de cada turma, se reunirá para: 

- Analisar e avaliar a ações desenvolvidas, em todos os espaços possíveis do 

projeto e em relação aos objetivos propostos; 

-Decidir pela continuidade do projeto; 

-Sugerir modificações em relação a objetivos, formas de execução e/ou 

avaliação, aporte de recursos e outros. 

As reuniões do grupo deliberativo deverão ser registradas em ata assinadas 

por todos os presentes, de forma a resguardar a memória do projeto. Reuniões 

extraordinárias poderão ser convocadas a qualquer tempo, pela direção e/ou 

coordenação pedagógica ou por um ou vários professores, desde que previamente 

combinado com a direção da escola. Também as decisões emanadas das reuniões 

extraordinárias deverão ser registradas em ata. 

A coordenação pedagógica deverá manter registros escritos e virtuais do 

projeto, onde fiquem arquivadas as fichas de avaliação de professores e alunos, as 

atas de reuniões, planejamentos, correspondências, cadastros telefônicos e de e- 

mails de contatos importantes, relatos, registros fotográficos, folder’s, cartazes e 

quaisquer outros documentos que confirmem as experiências já realizadas e 

possibilitem a pesquisa e planejamento de futuros executores, gestores e 

pesquisadores. 

 
VI - Recursos 

Humanos 

 
 

-Professores 

-Coordenador Pedagógico 

- Direção 

Materiais 

Permanentes 
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-Projetores 

-Micro-system 

-Câmera digital 

-Filmadora 

-Computador 

-Impressora 

-Relógio de parede analógico 

-Dicionários (20 iguais) 

-Livros de literatura (especialmente de lendas e pequenos contos) 

-Mapa Brasil-Político 

-Mapa do DF-Político 

-Livros de história da arte com boas reproduções 

-20 calculadoras com dígitos grandes 

 

 

Consumíveis 
 
 

-Papel A4 branco (8 resmas) 

-Papel A4 cores diversas (2 centenas de cada cor) 

-Papel A3 (1 resma) 

-Papel kraft(1 centena) 

-Papel fotográfico 

-Cartuchos para impressora preto e colorido 

-Pincéis para quadro branco 

-Pincéis de pelo (20 redondos e 20 chatos) 

-Pincéis atômicos (vermelho, azul, verde, preto) 

-Tesouras (30) 

-Mídias de CD e DVD (1 cento de cada) 

-Revistas de palavras cruzadas “Picolé” 

-Material dourado em E.V.A. 

-Jogos de fração (20 unidades) 

-Alfabeto silábico 

-Alfabeto móvel 

-Réguas (20) 

-Trena 

-Régua vazada com figuras geométricas (20) 

-Coleção de sólidos geométricos de madeira 

Financeiros 

 

-Transporte para eventos diversos 
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-Entradas para eventos artísticos 

-Impressão de fotos 

-Cachê para apresentações artísticas, palestras ou similares. 

 
 

 
VII – Bibliografia 

 
 

Martins, Mirian Celeste, In Teoria e práticado ensino da arte: a língua do mundo 

– volume único (livro do professor) Mirian Celeste Martins, GisaPicosque, M. 

Terezinha Telles Guerra. Ed. FTD, São Paulo, 2009. 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

O colapso do saneamento ambiental no Brasil chegou a níveis insuportáveis. 

A falta de água potável e de esgotamento sanitário é responsável, hoje, por 80% das 

doenças e 65% das internações hospitalares. Além disso, 90% dos esgotos 

domésticos e industriais são despejados sem qualquer tratamento nos mananciais de 

água. Os lixões, muitos deles situados às margens de rios e lagoas, são outro foco de 

problemas. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

Promover práticas ambientais que possam amenizar e/ou evitar os efeitos da 

poluição sobre os ecossistemas, tendo como ponto de partida o incentivo a redução, 

reutilização e a reciclagem de materiais contidos no lixo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Estimular a pesquisa. 

- Estimular o interesse pelos problemas ambientais causados na produção e 

armazenamento do lixo. 

- Incentivar o aluno a se tornar um agente disseminador do valor cultural, social, 

econômico e ecológico da redução, reutilização e reciclagem de materiais contidos 

no lixo doméstico. 

- Incentivar a formação de grupos e/ou oficinas ambientais. 

- Formar uma consciência ecológica nos alunos; 

- Promover atividades que estimulem o aluno a exercer a sua cidadania, alterando 

sua realidade atual, na busca de uma melhor qualidade de vida.. 

- Desenvolver habilidades em identificar e procurar soluções em respeito aos 

problemas ambientais. 
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- Conscientizar alunos, funcionários e professores a realizarem e divulgarem a coleta 

seletiva de lixo, evitando assim o grande desperdício de materiais recicláveis e/ou 

reutilizáveis e sua acumulação em locais impróprios; 

 - Promover discussões, com argumentos e pontos de vista sobre como evitar o 

desequilíbrio ambiental que transforma o ambiente natural. 

 
 
 

 
METODOLOGIA 

 
 

Os alunos serão divididos em grupos de até 5 (cinco) componentes, por 

turma. Cada equipe definirá seu produto para apresentá-lo ao final do projeto. Durante 

a execução, as equipes poderão desenvolver ações e eventos para difundir a ideia da 

coleta seletiva, redução, reutilização e reciclagem do lixo como: 

produção de folhetos informativos acerca do tema do projeto, organizar palestras e 

separar o lixo na escola. 

 
 

DESENVOLVIMENTO 

Realização de atividades que articulem disciplinas em torno do tema “coleta 

seletiva”. 

 
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 

1 – Arte 

 Confecção de objetos, utensílios e brinquedos a partir de materiais recicláveis;

 Produção de maquetes, cartazes, murais, desenhos e pintura de gravuras 

sobre o tema.

 
2 – Ciências Naturais 

 A produção de Lixo pela população;

 A poluição causada pelo Lixo Urbano;

 Os ecossistemas e os impactos causados pela sociedade de consumo;

 Os ecossistemas e os impactos causados pela sociedade de consumo;



112  

 Distinção entre aterro sanitário e lixão;

 No site de busca, os estudantes identificam o destino e a trajetória do lixo que 

sai da escola, além de descobrir o tempo que o ambiente leva para “digerir” os 

resíduos, comprovado por estudos geológicos;

 Análise do valor nutricional dos alimentos produzidos na escola;

 Debate sobre a qualidade dos alimentos estabelecendo a relação entre 

alimentos processados e não processados industrialmente e a geração de 

resíduos;

 Lixo eletrônico: o que fazer após o término da vida útil dos seus aparelhos? 

3 – Educação Física

 Equipamentos esportivos a partir de objetos recicláveis; 

 Relação entre saúde humana e manuseio de resíduos perigosos. 

4 – Geografia 

 O impacto da poluição no meio ambiente; 

 As modificações climáticas causadas pelo acúmulo de lixo. 

 As populações carentes que se sustentam nos lixões; 

 A consciência da cidadania e da responsabilidade na produção e destino do 

lixo doméstico. 

5 – História 

 A revolução Industrial e o aumento da produção de objetos e alimentos; 

 

6 – Língua Portuguesa 

 Verbalização e escrita das questões que envolvem a reciclagem do lixo; 

 Produção de textos relativos ao tema utilizando a convenção ortográfica e a 

pontuação adequada; 

 Leitura de textos diversos em livros, revistas etc. 

7 – Matemática 

 Os números do Lixo no Brasil; 

 Gráficos de demonstração da quantidade de lixo nas cidades; 

 Cálculos de áreas e volumes; 
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 Calcular a quantidade de resíduos gerados na escola durante uma semana, 

identificando as proporções entre lixo orgânico, inorgânico e tóxico. 

 
8 – Ensino Religioso 

 A vida ameaçada; 

 A natureza como uma criação Divina; 

 Valorização das ações de cada um como contribuição para a vida da 

sociedade. 

 
AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá durante a realização das atividades propostas e com base 

nas ações e eventos promovidos pelos grupos. 

 
CRONOGRAMA 

Todo o ano letivo de 2019 
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• Etapa/Modalidade: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS 

6º ANOS – 9 TURMAS 

7º ANOS – 9 TURMAS 

8º ANOS – 9 TURMAS 

9º ANOS – 9 TURMAS 

 
 

• Responsáveis pelo atendimento: JÚLIO CÉSAR RODRIGUES CERQUEIRA 

• Estudante(s) atendido(s): INDICADOS PELOS PROFESSORES APÓS 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 
APRESENTAÇÃO 

Um projeto se caracteriza como esforço que reúne propostas de ação concretas a 

executar durante determinado período de tempo, mobilizadas a partir de uma 

problemática e/ou demanda existente. 

Quando relacionamos ao contexto educacional, o projeto é um conjunto de 

princípios orientadores para a escola, o eixo de toda e qualquer ação a ser 

desenvolvida no estabelecimento de ensino. A escola, ao se comprometer com a 

construção de uma sociedade mais humana e democrática concebe o estudante como 

ser social e sujeito da educação. 

Assim, diante de uma realidade escolar composta de vários estudantes em 

situação de defasagem escolar, baixo desempenho e baixa auto-estima, e ainda, 

desinteresse pela experiência escolar, o grupo gestor e docente do CEF 03, 

empenhado em criar oportunidades para que os estudantes possam ter 

potencializadas suas aprendizagens a partir de uma proposta pedagógica 

diferenciada, criou o PROJETO INTERVETIVO. 

A iniciativa representa o movimento e esforço da unidade escolar em atacar um 

problema escolar que tem preocupado e impactado diretamente o trabalho 

pedagógico, conforme a realidade enfrentada. 

Nos últimos anos, apesar dos esforços, de alguns projetos, programas do 

governo e do trabalho de alguns professores, muitos alunos do CEF 03 não obtiveram 
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sucesso e ficaram retidos ou foram aprovados sem o pleno domínio das competências 

básicas e o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo das Escolas 

Públicas do DF. 

As causas da reprovação são conhecidas e debatidas na escola. A superação 

do problema e a consequente diminuição do índice de defasagem é almejada. Para 

tanto o esforço da escola, com o apoio do Conselho Escolar, propõem criar o 

PROJETO INTERVENTIVO que visa utilização de técnicas diferenciadas, criação de 

tempos e espaços diferenciados para as aprendizagens, atividades diversificadas, 

avaliação formativa e o uso de recursos tecnológicos, para implementar, sempre em 

consonância com o Projeto-Político-Pedagógico da escola, Currículo em Movimento 

da Educação Básica e o 3º Ciclo. 

O projeto materializa o compromisso do CEF 03 com a educação de qualidade, 

por meio de uma nova perspectiva educacional voltada para nossos alunos, ofertando 

oportunidades de sucesso escolar a todos os sujeitos. 

O processo que culminou na construção do referido projeto foi construído a 

partir das demandas e interesses da comunidade escolar, tendo sua elaboração 

organizada pela equipe gestora e docentes da escola. 

 
 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 
 

Objetivo Geral 

 Potencializar as aprendizagens dos estudantes em situação de defasagem 

escolar, por meio de uma proposta pedagógica inovadora e especialmente 

preparada para ressignificara experiência na escola. 

 
 
 

Objetivos Específicos 

 
 

 Reduzir o índice efetivo de insucesso na escola, ao aprimorar o processo de 

aprendizagem. 
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 Valorizar a leitura e reconhecer a importância da língua como veículo de 

interação e comunicação, fazendo uso das várias possibilidades de abordagem 

textual. 

 Capacitar o aluno com instrumentos técnicos de escrita, dando-lhe condições 

para a criação literária, possibilitando o desenvolvimento da proficiência. 

 Desenvolver conhecimentos matemáticos que possibilitem ao estudante 

desenvolver proficiência nessa área. 

 Despertar o desejo de conhecer e participar da história de sua comunidade, 

cidade, de seu país e do mundo. 

 Buscar, nas várias áreas do conhecimento escolar, possibilidades para 

interação e inserção em um uma sociedade diversa, plural. 

 Valorizar a coordenação pedagógica e o conselho de classe como mecanismo 

de troca de experiências, pesquisa e intervenção nas aprendizagens dos 

estudantes. 

 
MARCOS LEGAIS E TEÓRICOS DO PROJETO 

 
 

Pressupostos legais 

 
 

O projeto em tela toma como marcos legais as Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Currículo em Movimento da Educação 

Básica, o Regimento Escolar das escolas do Distrito Federal, DIRETRIZES 

PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO PARA AS 

APRENDIZAGENS e ainda, o Projeto Político-Pedagógico da escola. 

No que se refere às Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação, o 

projeto considera as orientações de criação, na escola, de possibilidades de 

permanência exitosa, desenvolvimento integral, formação crítica e emancipação dos 

sujeitos (pp.06-07). Para isso, a escola é convidada a refletir sobre a realidade de seu 

cotidiano escolar, e assim, propor ações, reflexões e avaliações sustentadas pela 

Pedagogia Histórico-Crítica e pela Psicologia Histórico-Cultural. 

Assim, as proposições destacam o papel central das interações, as 

experiências educativas que resultam em aprendizagens significativas, a importância 

do trabalho coletivo, as experiências socioculturais e seu potencial de 
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desenvolvimento, e ainda, a potencialização e valorização do sujeito e suas múltiplas 

inteligências. 

Para a Pedagogia Histórico-Crítica os sujeitos são formados nas relações 

sociais e interação, para a produção e reprodução da realidade. Munidos dessa 

compreensão, a aprendizagem e o ensino ganham uma diferente perspectiva, uma 

vez que 

[...] o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social 

dos estudantes como elemento para a problematização diária na 

escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária 

entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e 

sentidos culturais. (Currículo em Movimento, p.32) 

 
A perspectiva da escola é munir os estudantes de recursos simbólicos, culturais 

e saberes que possam apoiar os processos de desenvolvimento e tornar a experiência 

educacional exitosa. 

Conforme prevê o Currículo em Movimento da Educação Básica 

 
 

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando 

vivenciam situações que os colocam como protagonistas do 

processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como 

mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio 

de ações intencionais didaticamente organizadas para a 

formação de um sujeito histórico e social (Currículo em 

Movimento, 2014, p.33) 

 
Com a realização do referido projeto, os estudantes passam a experenciar 

diferentes saberes e práticas na escola, e assim, tornam-se capazes de potencializar 

sua experiência educativa em ambiente escolar. 

As contribuições do Regimento Escolar das escolas do Distrito Federal se 

fazem presentes no documento em tela, no sentido de considerá-lo como documento 

que subsidia o planejamento e adequado desenvolvimento do trabalho das unidades 

escolares, considerando as normas e regulamentações vigentes. 
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Já o Projeto Político-Pedagógico orienta as ações da escola e se compromete 

com a missão de mostrar ao aluno que através da escola sua vida pode ser 

transformada, que podemos estimular o crescimento, a construção da sua 

personalidade e o desenvolvimento do seu senso crítico; bem como, favorecer a 

construção de uma sociedade composta por sujeitos capazes de interagir, propor e 

transformar a sua realidade (PP, 2019, p.06). 

As DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º 

CICLO PARA AS APRENDIZAGENS mostra a necessidade de criação do projeto 

interventivo: 

O Projeto Interventivo apresenta características 

próprias, devendo fazer parte do Projeto Político- 

Pedagógico da escola. 

 
Tendo expostos os pressupostos legais que orientam a criação, implementação 

e avaliação do referido projeto, passamos a expor os pressupostos teóricos nos quais 

pautamos nossas ações. 

 
Pressupostos teóricos 

 
 

O projeto se organiza em torno de um ato pelo qual decidimos o que construir, 

é o processo de abordagem racional e científica dos problemas da escola. 

Projetar, inovar, requer disponibilidade, desejo de mudança. Implica ver a 

escola como um todo, desde a sala de aula, as características dos educandos, a 

função social da escola, o papel do professor, a influência da educação na 

transformação e ressignificação do desenvolvimento dos estudantes. Conforme 

afirma Veiga: 

 
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, 

com um sentido explícito, com um compromisso definido 

coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, 

também, um projeto político por estar intimamente articulado ao 

compromisso sociopolítico, com os interesses reais e coletivos 

da população majoritária. É político no sentido de compromisso 
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com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Na 

dimensão pedagógica reside à possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão 

participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as 

características necessárias às escolas de cumprirem seus 

propósitos e sua intencionalidade (VEIGA, 2004, p.12) 

 
A elaboração da presente proposta encontra justificativa nesta preocupação em 

oferecer à uma parcela da clientela do CEF 03 Gama (público-alvo) uma educação 

para a vida, pautada no desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade, de forma 

justa e séria, desenvolvendo potencialidades, competências, habilidades, valores, e 

principalmente, promovendo o exercício pleno da cidadania e o desenvolvimento. 

 
A escola e os conhecimentos que ela transmite sempre foram 

considerados importantes, voltados ao desenvolvimento, 

ampliando conhecimentos e assim, desenvolvendo a sociedade 

(GENTILI e ALENCAR, 2003, p.56). 

 
Com isso, na busca por esta escola que atenda às necessidades formativas do 

cidadão, pretendemos justificar nossas ações e alcançar objetivos que possam elevar 

a qualidade da educação de nosso corpo discente e ainda, promover maior integração 

com a comunidade, contemplando nos aspectos pedagógicos, a valorização dos seres 

humanos, considerando-os agentes formadores e transformadores da sociedade, 

através da informação, da formação, da sensibilização e da mobilização. 

O conhecimento, então, não se faz apenas com conceitos a, b 

ou c, e sim, com didática, com pedagogia do desenvolvimento 

do ser humano, sua “mediação fundamental”. (FREIRE, 1996, p. 

42) 

Cremos que a mediação é norteadora da relação entre aluno, professor e 

conhecimento. Por entender que todo conhecimento é uma construção social, cremos 

que as relações didático-pedagógicas precisam ser bem mediadas pelo professor, 
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com a finalidade de proporcionar ao estudante um ambiente que favoreça a 

aprendizagem significativa. 

O professor, nesse contexto, assume a função de instigar o aluno numa 

construção interativa e crítica. E assim, ao reconhecer o valor essencial do professor 

no sucesso da implantação, acompanhamento e avaliação do projeto, expomos a 

seguir, as orientações em que pautamos nossa prática pedagógica. 

 
ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
 

Nossas práticas pedagógicas foram pensadas para garantir expressões que: 

 
 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio de ampliação de 

experiências que possibilitem respeito pelos ritmos de desenvolvimento e 

desejos. 

 Favoreçam a imersão dos alunos nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical e, assim possibilitem experiências de narrativas, 

de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com 

diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. 

 Estimulem a criatividade para que nossos alunos possam recriar. 

 Estimulem os alunos à participação com confiança das atividades individuais e 

coletivas. 

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para elaboração da 

autonomia dos educandos nas ações de cuidado pessoal, auto-organização e 

bem estar. 

 Trabalhem e incentivem as vivências éticas com outras pessoas e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo 

e reconhecimento da diversidade. 

 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento em relação ao mundo físico e social, ao tempo e 

à natureza. 
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 Promovam, através de projetos lúdicos e criativos, a interação, o cuidado, a 

preservação e o conhecimento da biodiversidade e a sustentabilidade da vida 

na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 

 Propiciem a interação e o conhecimento das manifestações e tradições 

culturais brasileiras. 

 Facilitem a utilização de aparelhos tecnológicos e multimídia. 

HABILIDADES 

São trabalhadas as seguintes habilidades, conforme orienta o Currículo em 

Movimento da Educação Básica. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Compreender reflexões sobre o uso da língua na produção de discursos; 

Promover interação entre os sujeitos em diversas situações. 

Leitura/escuta de textos, são considerados aspectos envolvidos na compreensão 

leitora de gêneros textuais, tais como: conteúdo temático (distribuição de informação 

e tratamento dado ao tema), construção composicional de gêneros (plano de 

organização textual) e estilo (escolhas lexicais, arranjo de conectivos entre outros). 

Na aprendizagem da produção de textos orais e escritos, consideram-se as condições 

da esfera de circulação do gênero: quem, para quem, para quê, quando, como e o 

que se produz. 

Oralidade, expressão, leitura, conhecimentos literários, produção de textos orais e 

escritos, análise e reflexão sobre a língua, presentes em todo o processo de 

desenvolvimento curricular, por meio de trabalho com gêneros textuais, de forma 

articulada. 

Práticas de análise linguística, leitura/escuta e produção de textos constituem-se 

como eventos de letramento que perpassam todos os anos/séries/ciclos. 

 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 
 

Desenvolvimento do educando para a construção do exercício da cidadania e para a 

qualificação para o mundo do trabalho, seja ele no âmbito do exercício profissional ou 

acadêmico. 
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Aprimoramento pessoal, formação ética e desenvolvimento da autonomia intelectual 

e do pensamento crítico do estudante. 

 
ARTE 

 
 

Essa articulação pode ser desenvolvida a partir da interseção entre o fazer, o apreciar 

e o contextualizar, ações propostas pela Abordagem Triangular. Esta proposta é uma 

das formas de organizar o trabalho em arte, pautando-o na reflexão do objeto 

sociocultural e histórico para a aprendizagem significativa. 

A Abordagem Triangular. 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

Formação integral do estudante nas dimensões afetiva, cognitiva, social e motora. 

Essa unidade no processo de ensino e de aprendizagem permite correlacionar 

dimensões humanas a conhecimentos socialmente construídos, propiciando 

abordagem articulada. 

 
MATEMÁTICA 

 
 

Promover a formação do cidadão crítico, desenvolvendo capacidades de estruturação 

de pensamentos funcionais e relevantes às aplicações na vida prática e na resolução 

de problemas de diversos campos de atividade. 

Considera a formação de capacidades intelectuais e funcionais como base da 

formação integral, possibilitando a articulação da disciplina com outras áreas do 

conhecimento no que se refere à multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 

Articular conceitos matemáticos com a vida diária dos estudantes. 

 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 

 
 

Compreensão da natureza como um todo dinâmico e o homem como agente 

transformador de sua realidade; da ciência como um processo de produção de 
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conhecimento, portanto, uma atividade humana associada a aspectos sociais, 

históricos, políticos, econômicos, culturais e ainda a compreensão da relação entre 

conhecimento científico e tecnologia e como essa relação pode modificar condições 

de vida da sociedade moderna. 

Estudar a natureza em seus aspectos mais gerais e fundamentais, Tem como base a 

iniciação científica que contribuirá para a formação Integral do estudante. 

 
Facilitador de abstração, contribui com a capacidade de recriar e romper com 

conceitos do senso comum, atendendo a objetivos de se propor problemas, levantar 

hipóteses, realizar experimentações e fundamentar conclusões, servindo de suporte 

para o estudo de acontecimentos físicos, químicos e biológicos do universo. 

Formação do pensamento crítico, capacitando o estudante a atuar na realidade na 

qual está inserido como agente transformador. 

 
HISTÓRIA 

 
 

Incentivar reflexões sobre relações entre o passado e o presente, em espaços locais, 

regionais e mundiais. 

Ampliar a compreensão de sujeito histórico e crítico, que tem autonomia para 

organizar estratégias de intervenção na realidade diante de questões sociais, políticas 

individuais e coletivas. 

Propicia a emancipação, contribuindo para a formação de identidades culturais de 

estudantes. 

Leitura e interpretação de diversas realidades por meio de situações em que o 

estudante seja crítico, argumentativo e defenda seu ponto de vista, é fundamental 

para incentivar a prática de atitudes de solidariedade, cooperação, responsabilidade, 

solução pacífica de conflitos, respeito diferenças culturais, étnicas, de gênero e rejeitar 

qualquer forma de discriminação, preconceito, injustiça e desigualdade étnico-racial e 

social. 

Resgatar a memória histórica da contribuição econômica, social, política e cultural de 

povos indígenas e africanos para a formação do Brasil contemporâneo, reconhecendo 

em suas histórias semelhanças e diferenças, permanências e rupturas, conflitos e 
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contradições sociais que consistem também em saberes importantes ao estudo da 

história. 

Contemplar a realidade histórica, social, política, econômica, cultural e ambiental de 

diferentes regiões administrativas, considerando as complexas realidades da 

juventude e suas problemáticas socioeconômicas e culturais, bem como segregação 

espacial de Regiões Administrativas do Distrito Federal e entorno. 

 
GEOGRAFIA 

 
 

Compreensão de diversas categorias geográficas, como: espaço, lugar, paisagem, 

região e território. 

Ler o mundo e construir cidadania. 

Compreender diversas interações do ser humano com a natureza, de forma 

interdisciplinar e adquirir conhecimento para atuar conscientemente no espaço vivido. 

Olhar, observar, descrever, registrar e analisar o espaço geográfico, considerando e 

valorizando o conhecimento prévio do estudante, despertando a consciência crítica, 

política e ambiental, possibilitando a construção de sociedades menos desiguais. 

Promover aprendizagens contextuais e significativas. 

A compreender seu lugar, interações com seu espaço de vivência, localização e 

conhecimento do planeta Terra, como também entender e utilizar a cartografia. 

Levar o estudante a localizar continentes, oceanos e mares do mundo, com ênfase 

em continentes específicos da fase escolar em que se encontra. 

Conhecer o território nacional, suas regiões e compreender aspectos físicos, 

ambientais, sociais, econômicos e demográficos brasileiros. 

Enfoque remete ao mundo, dividido por continentes. 

Conhecer e refletir sobre aspectos físicos, ambientais, sociais e econômicos dos 

mesmos. 

Compreensão do espaço geográfico como elemento e fruto de transformações 

tecnológicas, sociais e políticas que sempre impulsionaram tais modificações. 
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ENSINO RELIGIOSO 

 
 

Mas para dar ênfase à igualdade, respeito e diversidade presentes em nossa 

formação como povo e à integralidade do ser humano. 

Permitir que estudantes conheçam a existência de religiões e crenças diferentes das 

praticadas por seus familiares e, com isso, aprendam a respeitá-las. 

 
CLIENTELA/PÚBLICO-ALVO 

 
 

Alunos de 6º ,7º, 8º e 9º anos, em situação de defasagem escolar, baixa auto- 

estima e insucesso escolar. De forma geral, o público da Unidade Escolar é composto 

por alunos que necessitam despertar o interesse, envolvimento e valorização da 

experiência educacional. 

 
PROCEDIMENTOS 

 
 

A escola parte de um diagnóstico da situação escolar dos estudantes, 

considerando os seguintes aspectos: idade, defasagem, insucesso escolar e baixa 

auto-estima. O principal instrumento da diagnose é a observação, feita pelos 

docentes, equipe gestora, secretaria escolar e SOE. A seguir, é produzida a primeira 

avaliação diagnóstica e, logo após a sua conclusão é realizada um Conselho de 

Classe onde são discutidas a situação dos estudantes, a fim de identificar quem se 

enquadra nos critérios de inserção do projeto. 

Ao se efetivar a inserção do estudante no projeto, as seguintes ações 

pedagógicas são realizadas: reagrupamentos inter e intra classes, técnicas 

diferenciadas de estudo (estudos dirigidos, seminários, teatro, música, livro da vida, 

estudo do meio, oficinas temáticas), criação de tempos e espaços diferenciados para 

as aprendizagens, atividades diversificadas, avaliação formativa e o uso de recursos 

tecnológicos (internet, redes sociais), participação em atividades artísticas, esportivas 

e culturais (museus, exposições, competições esportivas, dentre outras), bem como 

participação regular em todas as atividades/projetos e ações desenvolvidas pelo 

coletivo da escola. A execução das ações didáticas fica a cargo dos professores que 

nas coordenações pedagógicas planejam e preparam materiais em perspectiva 
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interdisciplinar e coletiva. 

 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação torna-se um meio de diagnosticar e de verificar em que medida os 

objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem estão ou não sendo 

alcançados. Tem-se, portanto, uma avaliação de caráter orientador, formativa, 

baseada em aprendizagens significativas, que devem se voltar ao desenvolvimento 

do aluno, mas também ao trabalho desenvolvido pela instituição como um todo. 

Durante e após a realização das ações previstas, ocorrem atividades de 

acompanhamento e avaliação dos resultados individuais e coletivos do projeto. As 

ações são: 

a) reuniões quinzenais do corpo docente e demais atores para debate das 

dificuldades, potencialidades, produção de materiais de uso e interesse coletivo, 

caracterizando o acompanhamento e reflexão sobre as ações em andamento; 

b) conselhos de classe extraordinários, com periodicidade bimestral, em que são 

discutidos e considerados o desenvolvimento individual dos sujeitos, na perspectiva 

da avaliação formativa. 

Nos momentos de avaliação dos alunos poderão ser atribuídos os conceitos: 

insatisfatório, regular, bom e ótimo. São conceitos orientadores do desempenho, que 

para fins de escrituração escolar, obedecem às normas da secretaria escolar. Cada 

turma terá um professor de referência no projeto, para fins de intermediar dificuldades 

apresentadas por docentes e discentes, bem mediar as ações de forma mais próxima, 

acolhendo as demandas e necessidades e deve assumir um caráter processual, 

formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica, com vistas a: 

 
a) identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de 

ensino; 

b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo com 

as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais 

longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente; 

c) manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 

d) utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro 

descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, 
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atividades diversas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação às 

características de desenvolvimento do educando; 

e) fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os 

quantitativos; 

f) assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos tenham condições de ser 

devidamente atendidos ao longo do trabalho; 

g) prover, obrigatoriamente, a participação e acompanhamento familiar. 

RECURSOS 

Para a realização do projeto Interventivo estão elencados os seguintes recursos 

humanos: 

 
 Equipe Gestora; 

 Professores; 

 Coordenador Pedagógico; 

 Orientador Educacional. 

Já no que se refere aos recursos materiais, são necessários: 

 Projetores; 

 Dicionários ; 

 Livros de literatura; 

 Mapas; 

 Papel A4 branco(8 resmas). 

 Papel A4 cores diversas (2 centenas de cada cor). 

 Papel kraft(1 centena). 

 Papel fotográfico. 

 Cartuchos para impressora preto e colorido. 

 Pincéis para quadro branco. 

 Pincéis de pelo (20 redondos e 20 chatos). 

 Pincéis atômicos (vermelho, azul, verde, preto). 

 Réguas . 

 Transporte para eventos culturais, esportivos, artísticos diversos. 



129  

CRONOGRAMA 
 

 
 

M
A

R
Ç

O
 

  

A
B

R
IL

 
- 

J
U

L
H

O
 

  

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
E

M
B

R
O

 

O
U

T
U

B
R

O
, 

N
O

V
E

M
B

R
O

 

e
 

Identificar os alunos que 

necessitam do projeto 

x      

Realização de 

diagnóstico 

x x x x x X 

Desenvolvimento das 

ações do projeto 

x x x x x X 

Reuniões de 

acompanhamento 

pedagógico 

 x x   X 

Conselhos de classe 

(bimestral) 

  x x x  
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Apresentação 

Ao longo dos anos, os profissionais envolvidos com os vários segmentos da 

Educação de Jovens e Adultos, assistem ao sistemático esvaziamento da modalidade. 

Há causas que estão fora do âmbito da escola, tais como a política de redução de 

unidades que oferecem a modalidade em todas as cidades do Distrito Federal ou o 

impacto do cansaço do aluno trabalhador e a violência no entorno dos 

estabelecimentos de ensino e no percurso até as residências. Outras causas, 

entretanto, têm sua resolução ou minimização ao alcance das ações do coletivo da 

escola e nos levaram a questionar os motivos da evasão escolar e mesmo a redução 

do número de matrículas em algumas etapas ou segmentos. Cientes da existência de 

um público potencial que estaria dentro da nossa faixa de atendimento e da 

necessidade de atraí-lo, mantê-lo e levá-lo a concluir estudos, elaboramos o projeto 

ora apresentado que reúne um conjunto de estratégias para atingir essa três 

dimensões necessárias à revitalização da EJA e seu fortalecimento como modalidade 

necessária à classe trabalhadora, para que esta possa melhor compreender e agir 

sobre o universo em que estamos inseridos. 

Justificativa 

 
 

“... Pelos mais variados motivos, o retorno para a escola constitui uma 

possibilidade de aquisição do conhecimento formal com vistas à elevação da 

escolaridade, possibilidade de ascensão social e econômica ou à retomada de sonhos 

e projetos pessoais e coletivos interrompidos no passado. ” 

Currículo em Movimento da Educação Básica 

Educação 

de Jovens e Adultos – SEEDF 
 
 

O Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama, unidade escolar vinculada à 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, atende, no turno noturno, a 

quatro turmas do 1º segmento da EJA (1ª a 4ª Etapa) e 5 turmas do 2º Segmento (5ª 

a 8ª Etapa). Ainda que sabedores de que a evasão escolar nessa modalidade é 

histórica e atinge todas as regiões brasileiras, a escola busca minimizar o problema 
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no âmbito de sua atuação, pois tem constatado o avanço desse fenômeno e 

reconhece a importância cidadã da EJA, à medida que esta atende às classes 

populares historicamente prejudicadas pela negação de seus direitos mais básicos. 

A cidade do Gama, de acordo com os dados da última Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios – PDAD 2013, realizada pela Codeplan, possui estimados 133. 

287 moradores em sua área urbana. Desses, 70,66% não estudam. Nesse grupo, 

7,73% são analfabetos ou fizeram apenas um curso de alfabetização de adultos e 

31,25% têm Ensino Fundamental incompleto. Esse grupo constitui, portanto, a 

clientela potencial dos primeiros segmentos da EJA, mas a cidade oferece a 

modalidade em apenas três escolas da zona urbana. A relação entre a população alvo 

e a quantidade de escolas poderia levar a imaginar filas para matrícula e/ou salas de 

aula abarrotadas. Entretanto, o que se vê é outro cenário: pouca procura, muitas 

vagas remanescentes, turmas que começam cheias e vão se reduzindo ao longo do 

período letivo e algumas poucas, geralmente da 8ª Etapa, que permanecem com uma 

quantidade significativa de estudantes. 

Uma série de perguntas se coloca então. Por que tão poucos buscam 

recuperar o tempo perdido e concluir estudos? Entre os que se matriculam, por que 

são tão altos os índices de absenteísmo e evasão? A escola pode e deve buscar as 

respostas e soluções para essas questões de maneira contínua, processual e 

fundamentada em pesquisas e avaliações, sob pena de não conseguir cumprir os 

objetivos da modalidade e compactuar com a subalternização da classe trabalhadora. 

A EJA DO CEF 03 do Gama apresentou nos três últimos anos, um elevado 

índices de evasão e também frequência oscilante, com poucos estudantes com 

poucas ou nenhuma falta. A experiência e a literatura especializada nos oferecem 

algumas respostas e uma série de possíveis soluções para o problema. A escola, por 

sua vez, não se omitiu de implantar/implementar medidas para se tornar mais atraente 

e acolhedora. Entretanto, carecia de um caminho de caráter científico/pedagógico, 

que envolvesse todos os segmentos da comunidade escolar em torno de práticas 

comuns e sob acompanhamento constante, no sentido de minimizar os índices 

negativos e promover a compreensão de que o processo formativo não tem um fim 

com a aquisição de um título e nem é inútil para quem não o conclui no tempo previsto. 

Matricular, Permanecer, Concluir. Projeto de captação de matrículas e combate 

à evasão na EJA é o resultado da inquietação dos profissionais da escola 
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diante do quadro de perdas da modalidade, das observações realizadas e dados 

coletados de maneira informal ao longo dos anos, das discussões realizadas nos 

diversos coletivos e de uma ação sistematizada no início do ano letivo de 2019, que 

objetiva a elaboração de um conjunto de ações para resgatar não apenas os índices 

escolares, mas a motivação, o acesso, a permanência e o prazer da convivência e do 

aprendizado. 

O referencial teórico a embasar o projeto é constituído principalmente pelos 

documentos oficiais da própria Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, 

como As Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos 2014/2019 e 

o Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação de Jovens e Adultos que 

propõe cultura, trabalho e tecnologias como eixos integradores do currículo. As 

legislações federal e distrital que regulamentam a oferta e os objetivos da modalidade 

são o arcabouço legal a inspirar e delimitar as experiências propostas que, no seu 

conjunto, se inspiram na obra de Paulo Freire e Milton Santos. 

 
Objetivo Geral 

Implantar/implementar um conjunto de ações que contribuam para ampliar os 

índices de matrícula, permanência e conclusão do 1º e 2º Segmentos da Educação 

de Jovens e Adultos no Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama, respeitando a 

história pessoal, limitações e potenciais dos sujeitos da modalidade, de forma a 

contribuir para a ressignificação de suas vidas e o alcance de seus objetivos pessoais. 

 
Objetivos específicos 

 Promover ações de divulgação e informação institucional, dirigidas à 

comunidade do Setores Leste e Industrial do Gama com vistas a atrair novos 

estudantes para a EJA. 

 Contatar estudantes evadidos em períodos anteriores para que retornem 

à escola. 

 Realizar pesquisa junto aos estudantes para fins de diagnóstico do seu 

perfil socioeconômico e cultural, motivações que os levaram a não frequentar ou 

abandonar a escola, avaliação das dificuldades que têm encontrado para prosseguir 

estudos e a percepção que têm dos serviços prestados pelo CEF 03. 
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 Planejar aulas e outras atividades respeitando as informações colhidas 

nos instrumentos de pesquisa descritas no objetivo anterior. 

 Implementar ações tradicionais da escola e que são bem aceitas pela 

clientela. 

 Promover ações de estudo do currículo e suas possíveis adaptações 

para complementação e/ou reciclagem dos profissionais que atuam na EJA. 

 Implantar estratégias para prevenir novas evasões. 

 Adequar a metodologia de ensino flexibilizando os processos escolares 

conforme as condições de aprendizagem do estudante, tal como preconizam as 

Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 2014/2019, SEEDF. 

 Fomentar a realização de atividades extraclasse e extraescolares de 

forma a integrar a comunidade escolar e promover o acesso a espaços e atividades 

culturais, esportivas ou de lazer. 

 
Público-alvo 

Estudantes matriculados na Educação de jovens e Adultos do CEF 03 do 

Gama e moradores da zona urbana e rural que não começaram ou não concluíram o 

Ensino Fundamental. 

 
Estratégias operacionais 

Matricular, Permanecer, Concluir...é um projeto de fluxo contínuo, uma vez 

que muitas ações se sucedem ou são concomitantes. Assim, não há necessidade de 

um cronograma, pois a ideia é que uma ação alimente a outra. Por outro lado, há 

ações específicas do Matricular, e as do Permanecer e Concluir são interligadas. Em 

função dessa característica, organizamos as estratégias operacionais em dois eixos 

principais, como se verá a seguir: 

 
EIXO 1: MATRICULAR 

 Identificação da escola com faixa ou outro tipo de letreiro, informando à 

comunidade a oferta da EJA, os segmentos atendidos e sua equivalência com o 

Ensino Regular, duração do curso e o período de matrículas ininterrupto. 

 Envio de bilhetes à comunidade escolar, através dos estudantes dos 

turnos diurno e noturno, fazendo convocação para matrícula na EJA. 
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 Distribuição de panfletos no comércio do entorno da escola, divulgando 

a oferta da modalidade, as condições de matrícula e imagens dos estudantes que 

permitirem seu uso, bem como das dependências da escola. 

 Telefonemas para estudantes que se evadiram em períodos anteriores, 

convidando-os a retornar à escola. 

 
 
 

EIXO 2: PERMANECER E CONCLUIR 

 
 

 Diagnóstico do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes do 2º 

Segmento, para conhecer as condições de vida e trabalho, origem, experiências 

escolares anteriores, os motivos de matrícula na EJA e as aspirações em relação à 

escola, à continuidade de estudos e projetos de vida. Esse diagnóstico visa à coleta 

de informações que subsidiarão a elaboração de planos de curso, planos de aula, 

avaliações, atividades culturais e ações para suprir carências que impactem sobre o 

aprendizado. Os instrumentos poderão ser a aplicação de questionários e/ou a 

realização de entrevistas individuais. A tabulação e avaliação dos resultados devem 

ficar à disposição de coordenadores, professores, orientadora educacional e direção. 

 Flexibilização do currículo, no sentido de atender aos estudantes em 

seus diferentes níveis de aprendizagem, àqueles com dificuldades de acesso à escola 

e também àqueles com possíveis patologias que impactem sobre o aprendizado. Aqui 

não se trata de aligeiramento dos conteúdos, mas de intervenções de cunho 

pedagógico e de organização de espaço e tempo, de forma a otimizar as condições 

de aprendizagem e de prosseguimento de estudos. 

 Diversificação de metodologias oferecendo experiências que 

transcendam à aula expositiva e o uso da leitura e escrita, envolvendo outras 

experiências: jogos didáticos, de integração e/ou competição, pesquisa bibliográfica e 

de campo, experiências científicas, visualização de vídeos e slides, debates, 

manipulação de material concreto, seminários, júri simulado, gincanas, visitas a 

espaços fora da escola, dramatizações e outros. 

 Processo de conscientização permanente de que o tempo estabelecido 

nas matrizes curriculares da modalidade é apenas um mínimo estabelecido pela 

legislação. O tempo de estudo é, na verdade estabelecido pelas condições individuais, 
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assim há estudantes que repetirão semestres para que seu aprendizado seja 

consolidado e outros que poderão avançar estudos, se ficar claro que apresentam 

condições físicas, emocionais e cognitivas para tanto. 

 Utilização de materiais didáticos mais atraentes: textos ilustrados e 

digitados com fontes maiores, exercícios e avaliações organizados de forma a permitir 

mais facilidade na sua visualização e compreensão, uso de mapas, cartazes, linhas 

de tempo, materiais concretos, impressos, livros paradidáticos, sucata, rótulos, 

vídeos, slides, instrumentos musicais ou aparelhagem de som... 

 Oferta de trabalhos extras para substituição de aulas perdidas ou 

complementação de notas. Esses trabalhos serão oferecidos, orientados e corrigidos 

pelos professores e devidamente comunicados à direção que disponibilizará a 

informação para o grupo. 

 Ação preventiva de evasão que será realizada pelo SOE em conjunto 

com os professores. Estes comunicarão à Orientação Escolar os casos de estudantes 

com frequência oscilante ou histórico de abandono. O SOE, por sua vez, convocará 

esses estudantes para entrevista, estudo de caso e orientação, além de oferecer 

devolutivas ao grupo de professores que atendem cada estudante. O 

encaminhamento será feito em ficha apropriada. O mesmo documento será usado 

para a devolutiva, acrescido das informações coletadas e providências tomadas. Os 

docentes terão acesso ao documento, podendo acrescentar novas providências. 

Finalmente, o documento será arquivado para consultas posteriores, 

acompanhamento do caso e deliberações do Conselho de Classe. 

 Incentivo ao uso da Sala de Leitura complementando seu acervo com 

obras da literatura infantil ou juvenil, literatura de cordel, revistas em quadrinhos, livros 

sobre História da Arte etc. Esses materiais ficarão expostos de maneira visível e de 

fácil acesso, podendo ser levados para as salas de aula. Na medida do possível, a 

escola adquirirá novas obras, em quantidade suficiente para serem trabalhadas por 

toda uma turma. 

 Realização de Oficinas de Resgate da Autoestima, a cargo do Serviço 

de Orientação Educacional com a finalidade de valorização das buscas pessoais, de 

superação de obstáculos e de reflexão sobre a própria trajetória de vida e de seus 

pares. 
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 Manutenção de eventos já tradicionais e bem aceitos pela comunidade 

escolar: Semana de Educação para a Vida, Festa Junina, Feira Cultural e Sarau 

Poético. 

 Realização de atividades que promovam a integração de estudantes de 

uma mesma turma, favorecendo a criação de um espírito de grupo que possa integrar 

os mais jovens e os idosos e os diferentes gêneros e perfis socioeconômicos. 

Enquadram-se nessa ação a realização de dinâmicas de grupo e a comemoração de 

datas significativas tais como: Páscoa, Dia Internacional da Mulher, Dia do Homem, 

Semana do Idoso, Dia da Consciência Negra, Dia Nacional de Luta das Pessoas com 

Deficiência, Dia das Mães e aniversários de estudantes e professores. 

 Coordenações e encontros pedagógicos destinados a estudos, 

pesquisas e debates sobre assuntos pertinentes as características da EJA, aos 

pressupostos teóricos do Currículo em Movimento e a otimização dos serviços 

oferecidos à modalidade. 

 Reativação da rádio do Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama, com 

funcionamento no intervalo das aulas e programação a cargo de estudantes e 

professores. 

 Realização de passeios dentro da própria cidade e no seu entorno para 

ampliar o conhecimento sobre a mesma, favorecer o contato com linguagens artísticas 

e/ou tecnológicas e experimentar saídas em grupo para confraternizar e aprender. 

Cinemas, quiosques, salas de espetáculos, feiras, shows, cinemas, igrejas e espaços 

de desporto e lazer, comércio local e estabelecimentos bancários são espaços 

possíveis para se alcançar esse propósito. 

 Realização de torneios desportivos ou jogos alternativos tais como 

campeonatos interclasse, gincanas culturais e desafios envolvendo brinquedos e 

brincadeiras, jogos de salão e concursos diversos. 

 Excursões à área tombada do Distrito federal e logradouros de 

importância ambiental, histórica, artística e de lazer. Essas atividades podem 

aproveitar as datas de reposição dos dias letivos móveis e envolver as famílias dos 

docentes e estudantes. 



Acompanhamento e avaliação 
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Todo projeto requer de seus executores avaliação e acompanhamento 

constantes para aferir o alcance de seus objetivos e a pertinência das ações 

desencadeadas. 

A qualidade processual e contínua dessa postura possibilitará o 

desencadeamento de intervenções pontuais, correção de rumos e retroalimentação 

do escopo da proposta inicial. Para tanto, os coordenadores pedagógicos têm a 

função essencial de conhecer o projeto e acompanhar e registrar todas as ações 

efetuadas, bem como seus resultados imediatos. 

A primeira e primordial etapa é a de levar o projeto ao conhecimento de todos 

os envolvidos através da distribuição de cópias individuais e da realização de reuniões 

pedagógicas para esclarecimentos, debates e inclusão de novas ideias. 

O registro documental das atividades realizadas e a coleta de avaliações dos 

envolvidos são essenciais para a criação de um acervo que permitirá, ao final de cada 

período letivo, a realização de um processo de avaliação final com vistas ao 

aperfeiçoamento e continuidade do projeto como um todo e de cada ação em 

particular. 

À Secretaria Escolar caberá o acompanhamento constante dos índices de 

matrícula, evasão e repetência para subsidiar a avaliação final, descrita no parágrafo 

anterior. No início de cada período letivo, a direção conduzirá um processo de 

divulgação de resultados envolvendo todos os coletivos da Educação de Jovens e 

Adultos. 
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DO GAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANO DE AÇÃO – EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GAMA – DF, 2019. 
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1 – APRESENTAÇÃO 

 
 

 
O Projeto de Educação Integral visa oferecer aos alunos assistidos pelo 

programa a permanência na escola em regime de tempo integral, destinando-se um 

dos turnos à frequência às disciplinas do ensino regular e o outro às atividades que 

contribuem para os aspectos da formação do aluno tais como: acompanhamento 

escolar; suplementação alimentar; oficinas e cursos. 

O programa irá atender os estudantes com situação de risco e acompanhar o 

seu desempenho; ações essas que, certamente, ajudarão a diminuirá repetência e a 

evasão escolar em nossa escola. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

 
 

A Educação Integral é uma das ferramentas que favorece o desenvolvimento 

educacional dos nossos alunos. Isso encontra amparo em nossa própria legislação 

educacional. A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996), em seus artigos 34 e 87, 

o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.179/01) e o Fundo Nacional de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (Lei 

nº11.494/2007) defendem, em seu teor, a ampliação do horário de permanência dos 

alunos como perspectiva de melhora no rendimento escolar, além de sua formação 

integral. 
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3 – OBJETIVOS 

 
 

3.1- OBJETIVOS GERAIS 

 
 

Implantar uma Educação Integral que compreenda não apenas a permanência 

do aluno na instituição educacional durante o dia todo, mas que também se concretize 

na realização de atividades que possam reforçar e favorecer a aprendizagem desse 

aluno, bem como desenvolver as competências inerentes ao desenvolvimento da sua 

cidadania. 

 
 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Estimular a permanência do aluno na escola visando à redução do índice de 

evasão escolar; 

 
- Garantir acesso total dos alunos da comunidade escolar, respeitando as 

limitações do espaço físico existente na escola; 

 
- Diminuir o índice de repetência na escola; 

- Diminuição da evasão escolar; 

- Elevar o desempenho individual dos alunos, tomando por base a média do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

 
 
 
 
 

4 - PÚBLICOS ALVO 

 
 

A implantação do projeto ocorrerá de forma gradativa. Inicialmente, o projeto 

atenderá o total de 120 (cento e vinte) alunos de (6º, 7º, 8º e 9º anos), distribuídos nos 

turnos matutino e vespertino. 
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No processo de seleção desses alunos, serão observados, principalmente, os 

seguintes critérios: a distorção série/idade e a necessidade de reforço escolar. 

 
5 - METODOLOGIA 

 
 

Haverá atividades distintas a serem desenvolvidas em cada um dos turnos de 

atendimento da Educação Integral. 

Num dos turnos, será oferecido o ensino-aprendizagem de Temas Gerais 

contidos no Currículo Escolar. No outro, serão desenvolvidos projetos especiais, tais 

como: Atividade Cultural (banda de fanfarra), acompanhamento pedagógico em 

Língua Portuguesa (letramento), acompanhamento pedagógico em Matemática, Horta 

Escolar, Informática e Banda de Fanfarra. 

 
 
 

 
6 - OPERACIONALIZAÇÃO 

 
 

6.1 - ALIMENTAÇÕES ESCOLARES 

 
 

A aquisição dos alimentos destinados aos alunos da Educação Integral será de 

responsabilidade de SEDF, já o preparo será realizado na própria escola utilizando os 

recursos materiais e humanos existentes. 

 
 

6.2 - PROJETOS 

 
 

6.2.1-Acompanhamento Pedagógico 

 
 

Os 120 alunos atendidos formarão turmas de no máximo 20 alunos e cada uma 

das turmas terá uma aula de 1h para cada um dos atendimentos a seguir. Ambos os 

turnos serão atendidos. 
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Letramento – Desenvolvimento da função social da Língua Portuguesa, a 

comunicação verbal, a leitura e a escrita. Compreensão e produção de textos dos mais 

diversos gêneros em diferentes situações comunicativas, tanto na modalidade escrita 

quanto na modalidade oral. 

Matemática – Potencialização de aprendizagens matemáticas 

significativas por meio de resoluções de problemas, mobilizando os 

recursos cognitivos dos educando. 

 
6.2.2 - Banda de Fanfarra 

Os 120 alunos atendidos formarão turmas de no máximo 20 alunos e cada uma 

das turmas terá uma aula de 1h. Ambos os turnos serão atendidos. 

Iniciação musical por meio da Banda Fanfarra. Desenvolvimento da autoestima, 

integração sociocultural, trabalha em equipe e civismo pela valorização, 

reconhecimento e recriação das culturas populares. Conhecimento e recriação da 

cultura musical erudita. 

 
6.2.3 - Informática 

Os 120 alunos atendidos formarão turmas de no máximo 20 alunos e cada uma 

das turmas terá uma aula de 1h. Ambos os turnos serão atendidos. 

Educação e Tecnologia são conceitos indissociáveis e essa união contribui de 

forma significativa para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Essas Novas 

Tecnologias da informação e comunicação ampliam o potencial do ser humano uma 

vez que a informação esta disponível cada vez de forma mais inovadora. 

 
6.2.4 – Horta Escolar 

Os 120 alunos atendidos formarão turmas de no máximo 20 alunos e cada 

turma terá uma aula de 1h. Ambos os turnos serão atendidos. 

O projeto tem por objetivo implantar uma horta na escola, avaliando sua 

aplicabilidade como método de ensino para Educação Ambiental, além de trazer 

melhor qualidade à alimentação servida na escola, oferecer um laboratório 

natural aos alunos. Promovendo uma mobilização social com a finalidade de 

conscientizar as pessoas para a necessidade e a importância de plantar e cuidar, 

além de intervir, de forma positiva, na cultura alimentar dos alunos. 
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6.3 ESPAÇOS A SEREM UTILIZADOS 

Inicialmente, as salas de aula serão utilizadas para as atividades do 

acompanhamento escolar. O pátio e os corredores poderão ser usados para 

desenvolver as atividades dos demais projetos, mas para contemplar a totalidade dos 

projetos será necessária a construção de novos espaços físicos ou a melhoria dos já 

existentes tais como: cobertura da quadra de esportes e ampliação do pátio coberto. 

 
6.4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS PROJETOS 

Os alunos serão atendidos durante a semana sempre de segunda a sexta-feira; 

portanto, cinco dias na semana. 

 
6.5 TRANSPORTE 

O transporte escolar será disponibilizado mediante a necessidade dos alunos 

envolvidos no projeto. 

 
6.6 - PARCERIAS 

Faz-se necessário a busca de “novas” parcerias que disponibilizem espaços 

físicos para complementar o desenvolvimento do projeto, haja vista que sem os 

espaços e materiais pedagógicos suficientes torna-se difícil o sucesso do mesmo. 

 
6.7 - RECURSOS NECESSÁRIOS 

- Instrumentos musicais para a banda de fanfarra; 

- Instrumentos musicais: flauta doce 

- Materiais para o acompanhamento pedagógico: pincel para quadro branco e 

materiais pedagógicos diversos. 

- Adubos, sementes de hortaliças e etc. 



145  

6.8 GRADE HORÁRIA 
 

HORÁRIO Segunda-feira 

 Turma 

 A B C 

9:30 – 10:30 Xadrez Banda 

Fanfarra 

Letramento 

10:30 - 10:45 Intervalo/lanche 

10:45 – 11:45 Letramento Xadrez Horta 

12:00 – 12:30 Almoço 

 Turma 

 D E F 

12:30 – 13:00 Almoço 

13:00 – 14:00 Xadrez Letramento Xadrez 

14:00 – 15:00 Banda 

Fanfarra 

Horta Matemática 

15:00 - 15:30 Lanche 

 
HORÁRIO Terça-feira 

 Turma 

 A B C 

9:30 – 10:30 Violão Matemática Violão 

10:30 - 10:45 Intervalo/lanche 

10:45 – 11:45 Horta Violão . 

Matemática 

12:00 – 12:30 Almoço 

 Turma 

 D E F 

12:30 – 13:00 Almoço 

13:00 – 14:00 Horta Matemática Violão 

14:00 – 15:00 Matemática Violão Letramento 

15:00 - 15:30 Intervalo/lanche 

 
HORÁRIO Quarta-feira 

 Turma 

 A B C 

9:30 – 10:30 Informática Horta Informática 

10:30 - 10:45 Intervalo/lanche 

10:45 – 11:45 Banda 

Fanfarra 

Informática Letramento 

12:00 – 12:30 Almoço 

 Turma 

 D E  

12:30 – 13:00 Almoço 
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13:00 – 14:00 Letramento Informática Horta 

14:00 – 15:00 Informática Letramento Informática 

15:00 - 15:30 Intervalo/lanche 

 
HORÁRIO Quinta-feira 

 Turma 

 A B C 

9:30 – 10:30 Violão Letramento Matemática 

10:30 - 10:45 Intervalo/lanche 

10:45 – 11:45 Letramento Violão Banda de 

fanfarra 

12:00 – 12:30 Almoço 

 Turma 

 D E F 

12:30 – 13:00 Almoço 

13:00 – 14:00 Violão Matemática Banda 

14:00 – 15:00 Letramento Violão Matemática 

15:00 - 15:30 Intervalo/lanche 

 

 
 

HORÁRIO Sexta-feira 

 Turma 

 A B C 

9:30 – 10:30 Matemática Banda de 

fanfarra 

Xadrez 

10:30 - 10:45 Intervalo/lanche 

10:45 – 11:45 Violão Matemática Violão 

12:00 – 12:30 Almoço 

 Turma 

 D E F 

12:30 – 13:00 Almoço 

13:00 – 14:00 Letramento Xadrez Banda 

Fanfarra 

14:00 – 15:00 Banda Fanfarra Horta Xadrez 

15:00 - 15:30 Intervalo/lanche 
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7- CRONOGRAMA 
 
 
 

 
Período 

 
 

 
Atividade 

 
ma 

r 

 
abr 

 
mai 

 
jun 

 
jul 

 
ago 

 
set 

 
out 

 
nov 

 
dez 

Informática  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Horta Escolar  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Banda de fanfarra  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Acompanhamento pedagógico: 

língua portuguesa 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Acompanhamento pedagógico: 

matemática 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

8- AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação ocorrerá bimestralmente ao longo do processo contando com a 

participação de três grupos: monitores, professores e direção. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMNETAL 03 DO GAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO: HORTA ESCOLAR - PRÁTICA DE ENSINO INTERDISCIPLINAR E 

DESENVOLVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NUTRITIVA. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Atividades desenvolvidas por meio de projetos estão cada vez mais presentes 

em todos os setores da atividade humana. O volume de empreendimentos na forma 

de projetos teve aumento significativo nas últimas décadas, envolvendo diversas 

áreas do conhecimento (MOURA e BARBOSA, 2011). Nas áreas educacionais, as 

atividades baseadas em projetos ocorrem nas diferentes modalidades e etapas do 

ensino, podem-se identificar diferentes finalidades quanto ao desenvolvimento desses 

projetos (ARAÚJO e SILVA, 2017), este visa atender os estudantes do 3º ciclo para 

as aprendizagens 1º e 2º Blocos da comunidade escolar do Centro de Ensino 

Fundamental 03 do Gama – Distrito Federal. 

No Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama trabalhamos com os 

estudantes de forma a oferecer educação diferenciada quanto aos objetivos, 

amarrando a quantidade e qualidade, para que nossos estudantes tenham 

oportunidades de desenvolver suas habilidades e requisitos necessários para uma 

vida plena e com a participação saudável e ativa na sociedade. 

Os estudantes são recebidos todos os dias da semana, em três turnos (manhã, 

tarde e noite). São ministradas aulas de todos os componentes curriculares 

obrigatórios, com seus respectivos conteúdos descritos pela Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC, 2017). O atendimento é realizado com duração de 5h diárias, para 

estudantes do regular, e de 10h diárias, para os do integral. Os estudantes do integral 

o horário é dividido em dois momentos, sendo a educação integral e o horário de aulas 

regulares. Aos estudantes é servido lanche, que precisa melhorar o seu valor 

nutricional, adicionando frutas, legumes, verduras e folhagens, nutrientes de 

qualidade produzidos pelos próprios estudantes. Uma alimentação nutritiva é aquela 

que atende a todas as exigências do corpo, ou seja, não está abaixo nem acima das 

necessidades do nosso organismo (CUNHA, 2007). 

O Ensino Público no Distrito Federal é regulado pela Secretaria de Estado de 

Educação, nos documentos que norteiam os princípios educacionais podemos 

observar que as práticas educacionais não podem acontecer de forma individualizada 

e devem reconhecer a importância dos saberes diversos, formais e não formais, a 

construção de uma relação democrática entre os diferentes atores da sociedade, 

requisitos imprescindíveis à formação humana integral, valorizar os saberes prévios 
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dos educandos, suas múltiplas diferenças e semelhanças, aperfeiçoando todos os 

sujeitos históricos e sociais que somos (ARAÚJO E SILVA 2017). Nessa perspectiva, 

este projeto visa implantar como prática de ensino, aos estudantes do 3º ciclo para as 

aprendizagens, 1º e 2º blocos, com idades entre 10 e 15 anos como público alvo, a 

horta escolar. 

Seguindo as orientações previstas nos documentos norteadores do Ministério 

da Educação uma alimentação nutritiva deve ser variada, equilibrada, suficiente, 

acessível, colorida e segura. Essa segurança não é alcançada nas escolas do Distrito 

Federal. Utilizar a horta escolar como estratégia para dar condições melhores na 

prática das aprendizagens e estimular o consumo de alimentos nutritivos reforça a 

implantação deste projeto. Outro fator que pode ser determinante é uma possível 

melhora nas condições de aprendizagem dos alunos quando há uma segurança 

nutricional. Os alimentos produzidos pelos estudantes, quando presentes na 

alimentação, estimulam o consumo de frutas, legumes, folhagens e verduras e, isso, 

torna possível a adequação individual da dieta das crianças (ARAÚJO, 2017; CUNHA, 

2007). 

Embora seja importante a ingestão de frutas, legumes, folhagens e verduras a 

maioria dos brasileiros possui consumo desses alimentos abaixo das recomendações 

do Guia Alimentar para a População Brasileira, frutas, por exemplo, são de três 

porções ao dia. Durante as aulas, há um aumento considerável do apetite e melhor 

aceitação de alimentos não industrializados, porém se a criança já tiver hábitos 

alimentares inadequados há grande chance desse hábito se acentuar e distúrbios 

alimentares podem aparecer, persistindo se não corrigidos (apud CUNHA, 2007). 

Distúrbios alimentares acontecem porque as crianças em idade escolar 

começam a desenvolver autonomia para escolher seus alimentos, essas escolhas 

devem ser orientadas em um ambiente saudável, pela escola e pelos responsáveis, 

evitando-se assim, o aumento de casos de obesidade infantil, anemia, constipação 

intestinal, desnutrição, entre outros problemas, inclusive gastrointestinais mais 

severos (ARAÚJO, 2017; CUNHA, 2007). 

Como responsáveis, devemos nos apropriar do leque de possibilidades que só 

as crianças possuem e, com isso, podermos iniciar uma alimentação nutritiva com 

elas e tornar possível que as crianças adquiram conhecimento e levem para suas 

casas, estimulando suas famílias a seguirem seus passos. Este projeto pretende com 
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seu objetivo geral influenciar os estudantes, através das atividades de implantação, 

da manutenção da horta escolar, das práticas educacionais interdisciplinares, 

reeducar os hábitos alimentares dos estudantes para terem uma alimentação mais 

nutritiva e uma vida mais saudável, melhorando, assim, as condições de 

aprendizagem escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

2. JUSTIFICATIVA 

Hábitos alimentares seguros e nutritivos são fatores preponderantes para o 

bom desenvolvimento físico, psíquico e social das crianças. Hábitos alimentares 

nutritivos devem obedecer as Leis da Nutrição descritas por Pedro Escudero1. De 

acordo com as Leis, todas as pessoas devem observar a: (1) qualidade do alimento, 

(2) sua quantidade nas refeições, (3) harmonia de cores e sabores e (4) adequação 

nutricional de cada pessoa. Uma alimentação que não segue esses itens enumerados, 

por exemplo, pode resultar em desnutrição (IRALA 2001; FERNANDES, 2001). 

Para fortalecimento do vínculo positivo entre aprendizagem e nutrição, 

devemos promover ambiente saudável e propício à reeducação dos hábitos 

alimentares das crianças, ao mesmo tempo promover a saúde e melhorar a qualidade 

de vida dos estudantes e seus familiares. Logo, do conjunto de ações e temas que 

podem compor e promover o fortalecimento do vínculo positivo, a horta escolar e suas 

experiências particulares e conjuntas exerce um papel concreto dentro e fora da 

escola (CUNHA, 2007; FERNANDES, 2001; IRALA, 2001). 

A horta não significa apenas ter alimentos saudáveis em nosso lanche é, 

também, uma maneira dos estudantes descobrirem a importância dos diferentes tipos 

de alimentos para a saúde do organismo. Além disso, a possibilidade de sair da sala 

para assistir aula em um espaço aberto, e estar em contato direto com a terra, com a 

água, poder preparar o solo, conhecer e associar os ciclos alimentares, plantio, cultivo, 

 

1 Em 1937, Pedro Escudero, médico argentino, criou as Leis da Alimentação. Setenta e cinco anos depois 

esses quatro enunciados ainda são consideradas a base de uma alimentação saudável. As Leis de Escudero 

expressam, de forma simples, as orientações para uma dieta que garante crescimento, manutenção e 

desenvolvimento saudáveis. 
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ter cuidado com as plantas e colhê-las, isso torna a aprendizagem mais atrativa 

(ARAÚJO, 2017; CUNHA, 2007; FERNANDES, 2001; IRALA, 2001). 

A horta escolar favorece ambiente motivador para o exercício da aprendizagem 

e de práticas alimentares nutritivas. Além disso, a formação e a adoção dos hábitos 

saudáveis devem ser estimuladas em crianças, pois é durante o período de autonomia 

de escolha que a criança deve formar seus hábitos alimentares, dessa forma a horta 

escolar assume um importante papel de educação na prática e promoção da saúde 

(ARAÚJO, 2017; CUNHA, 2007; FERNANDES, 2001; IRALA, 2001). 

 
 
 

 
3. OBJETIVOS 

3.1. Gerais 

Influenciar os estudantes, através da implantação da horta, das atividades 

interdisciplinares e das práticas educacionais, a desenvolverem hábitos alimentares 

mais nutritivos, terem uma vida mais saudável e potencializar suas condições de 

aprendizagem escolar. 

3.2. Específicos 

 Implantar a horta escolar urbana nas dependências do Centro de Ensino 

Fundamental 03 do Gama – DF; 

 Realizar a manutenção da horta e da área determinada para sua 

implantação; 

 Estimular à inserção da educação alimentar e nutricional no currículo e no 

cotidiano da prática educacional interdisciplinar; 

 Conhecer o hábito alimentar dos estudantes antes e depois da implantação 

da horta; 

 Debater a importância da horta na escola na abordagem dos conteúdos 

escolares e na mudança de hábitos alimentares; 

 Elaborar estratégias educativas relacionadas à horta escolar, a nutrição e a 

saúde; 

 Avaliar a implantação, desenvolvimento e manutenção da horta escolar. 

 

4. IMPLANTAÇÃO DA HORTA 
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O preparo da horta deve ser feito seguindo a orientação do professor de 

Ciências Naturais, Engenheiro Agrônomo ou Técnico em Agronomia Porém, se a 

escola tiver a participação da comunidade escolar disponível, outros professores ou 

funcionários com conhecimento prático e técnico sobre o preparo e manutenção de 

hortas, essa pessoa poderá ajudar. A escolha das hortaliças deve ser de forma 

diversificada, garantindo uma grande variedade de cores, formas e, assim, diferentes 

nutrientes (LIZ, 2006). 

A escolha das hortaliças e de todo o processo de planejamento e implantação 

da horta deve ser feita com a participação direta dos estudantes. As diferentes turmas 

devem ter uma escala de preparo, plantio e cuidado dos canteiros. Isso garante que 

elas se envolvam nos trabalhos e, além de modificar hábitos alimentares, elas também 

estarão obtendo informações diversas e administrando com responsabilidade um 

projeto da escola. Assim, a participação direta dos estudantes proporciona motivação 

para o trabalho e para a aprendizagem. 

 
4.1. Passos para a implantação da horta 

1º Passo: localização/topografia 

O local apropriado para o cultivo das hortaliças deve apresentar as seguintes 

características: 

 Preferencialmente um terreno plano; 

 Solo revolvido ou gradeado = a “fofo”; 

 Boa luminosidade e voltada para o nascente; 

 Disponibilidade de água para irrigação e sistema de drenagem, por 

exemplo, canaletas; 

 Longe de sanitários e redes de esgotos; 

 Isolado e com pouco trânsito de pessoas. 

2º Passo: ferramentas de usos diários 

Algumas ferramentas são essenciais para o preparo do solo e plantio das 

hortaliças: 

 Enxada: é utilizada para capinar, abrir sulcos e misturar adubos e 

corretivos como serragem ao solo. 

 Peneira: serve para peneirar o substrato para plantio de sementes nas 

sementeiras. 
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 Enxadão: é utilizado para cavar e revolver a terra. 

 Regador: serve para irrigar a horta. 

 Ancinho ou rastelo: é utilizado para remover torrões, pedaços de pedra 

e outros objetos além de nivelar o terreno. 

 Sacho: é uma enxada menor que serve para abrir pequenas covas, 

capinar e afofar a terra. 

 Carrinho de mão: é utilizado para transportar terra, adubos e 

ferramentas. 

 
3º Passo: preparo do canteiro 

 Antes de iniciar a preparação dos canteiros, deve-se limpar o terreno 

com auxílio de algumas ferramentas como enxada, rastelo e carrinho- 

de-mão. 

 Com auxílio de uma enxada, revira-se a terra a uns 15 cm de 

profundidade. 

 Com o ancinho, desmancham-se os torrões, retirando pedras e outros 

objetos, nivelando o terreno. 

 Iniciar a demarcação dos canteiros com auxílio de estacas e cordas com 

a seguinte dimensão; 1,20 m largura x 2 m a 5 m de comprimento e 

espaçamento de um canteiro a outro de 50 cm. 

 Caso o solo necessite de correção, podem ser utilizadas cal hidratada 

ou serragem. 

4º Passo: adubação dos canteiros 

Resíduos vegetais e animais, tais como palhas, galhos, restos de cultura, 

cascas e polpas de frutas, pó de café, folhas, resíduos de animais domésticos e 

outros, quando acumulados apodrecem e, com o tempo, transformam-se em adubo 

orgânico ou húmus, também conhecido por composto ou natural. Essa transformação 

é provocada por microrganismos aeróbicos (bactérias que necessitam de oxigênio 

para viver). Eles decompõem a celulose das plantas e quanto mais nitrogênio tiverem 

à sua disposição, mais rápido atuarão, através do calor que se produzirá no material 

depositado. Por isso, deve ser fornecido aos microrganismos aquilo de que mais 

necessitam: ar, umidade e nitrogênio (LIZ, 2006). 
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Procedimentos de compostagem2: 

I. Em um espaço fechado, como uma caixa, coloca-se no chão uma fileira 

de tijolos, cujos intervalos devem ser cobertos por sarrafos, para deixar 

passar o ar. 

II. Em seguida, acumulam-se várias camadas (cerca de 20cm cada uma), 

de matéria vegetal, espalhando sobre cada uma delas, uma camada de 

uréia que contém nitrogênio. 

III. Mantém-se o composto sempre úmido, sem ensopá-lo, molhando 

seguidamente com um regador. 

IV. Quando o composto começar a se aquecer, deve ser protegido da 

chuva, coberto com tábuas velhas ou com plástico. 

V. Cerca de um ou dois meses mais tarde, o composto deve ser revolvido; 

as partes que estavam em cima e dos lados devem ser colocados no 

centro. 

VI. Após um ou mais meses, o composto estará pronto para ser usado na 

horta ou na lavoura, para posteriormente fazer as covas e os canteiros. 

5º Passo: preparo das covas e canteiros 

 Os canteiros devem ser feitos com antecedência, no mínimo, 18 dias 

antes do plantio. 

 O espaçamento entre as covas e os canteiros varia de acordo com o tipo 

de hortaliça a ser plantada. 

 As covas deverão ter a seguinte dimensão: 20x20 cm ou 30x30 cm de 

largura e 20 cm a 30 cm de profundidade depende do tipo de hortaliça. 

6º Passo: manutenção da horta 

A horta deve ser regada duas vezes ao dia, mas lembre-se que isso varia de 

região para região, pela diferença de clima entre elas. O solo não pode ficar 

encharcado para evitar o aparecimento de fungos. A horta tem que ser mantida limpa, 

as ervas daninhas e outras sujidades devem ser retiradas diariamente com a mão. A 

cada colheita, deve ser feita a reposição do adubo para garantir a qualidade da terra 

e das hortaliças. 

5. VIABILIDADE 
 
 
 

2 http://www.biomater.com.br/ 

http://www.biomater.com.br/
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Com base em trabalhos já desenvolvidos (ARAÚJO, 2017; CUNHA, 2007; 

FERNANDES, 2001; IRALA, 2001), compreende-se que a implantação de uma horta 

escolar urbana com o objetivo educacional e de promoção à qualidade na nutrição de 

crianças contemple não somente um projeto pedagógico embasado no contexto 

teórico, mas, sobretudo na melhoria e incremento na qualidade do ambiente escolar 

e aprendizagens. 

Como pode ser observada em pesquisas: (1) a sociedade valoriza, (2) a oferta 

de conteúdo didático relacionado com a horta torna-se prático, (3) os alunos podem 

compreender a importância do consumo de alimentos naturais, saudáveis e nutritivos, 

(4) os alunos valorizam a natureza e o meio ambiente; (5) os alunos se desenvolvem 

como cidadãos conscientes do seu papel para a continuidade e sobrevivência da 

nossa e das demais espécies (ARAÚJO, 2017; CUNHA, 2007; FERNANDES, 2001; 

IRALA, 2001). 

É importante salientar que é na escola onde se aperfeiçoam as relações 

interpessoais e a noção dos direitos e deveres do cidadão desde muito cedo, é 

realmente o local mais adequado para fazer acontecer iniciativas direcionadas para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. E, nesse sentido, o investimento na 

instalação de uma infraestrutura e no planejamento curricular escolar que atenda os 

princípios básicos da boa relação com o meio ambiente e que também proporcione 

ao estudante a correta orientação e ao mesmo tempo uma reflexão sobre as 

consequências de seus atos, é uma alternativa que parece receber grande apoio da 

sociedade. Assim, a implantação da horta irá demonstrar que é viável e importante 

para buscar a complementação de ações que visam contribuir com a resolução de 

problemas ambientais, nutricionais e de aprendizagem, destacando a sua aplicação 

no espaço escolar que é propício para alcançar melhores indicadores em médio prazo. 

O tema horta escolar obviamente não se conclui apenas pela sua implantação, mas 

visa estimular novas formas de aprendizagem com o objetivo de aprofundamento nos 

estudos sobre a horta na escola e suas múltiplas funções pedagógicas. 
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6. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA HORTA 
 

 
PREPARO 

DA HORTA 

MESES DO ANO - 2019 

JA 

N 

FE 

V 

MA 

R 

AB 

R 

M 

AI 

JU 
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JU 

L 

AG 

O 

SE 

T 

OU 

T 

NO 

V 

DE 

Z 

Escolha do 

local 

X X           

Limpeza 
  X X X X X X X X X  

Preparação 

dos 

canteiros 

  X X X X X X X X X  

Preparo da 

compostag 

em 

  X X X X X X X X X  

Preparação 

do solo e 

adubação 

  X X X X X X X X X  

Compra de 

sementes 

  X X X X X X X X X  

Plantio 
  X X X X X X X X X  

Limpeza de 

ervas 

daninha 

  X X X X X X X X X  

Irrigação 
  X X X X X X X X X  
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Dados de identificação do projeto: 

Título do projeto: Despertando Cientistas 

Unidade Escolar proponente: Centro de Ensino Fundamental 03 

Tema do Projeto: Atividades Práticas como forma de desenvolvimento e 

descoberta de aptidões científicas. 

Parcerias envolvidas na execução do projeto: Não há 

Etapa/modalidade da Educação Básica atendida: Ensino Fundamental 

do 6º ao 9º ano 

Número de estudantes atendidos: 900 

Espaços  utilizados  para  desenvolver  as  atividades  do projeto: 

Laboratório de Ciências 

Período de execução: ano letivo de 2019 
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1 - Apresentação 

A atividade prática é a interação entre o aluno e materiais concretos, 
sejam objetos, instrumentos, livros, microscópio, etc. Por meio desse 
envolvimento, que se torna natural e social, estabelecem-se relações que 
irão abrir possibilidades de atingir novos conhecimentos 
(VASCONCELLOS, 1995). Esse tipo de atividade é usada nas aulas 
práticas de Ciências para o melhor aprendizado dos conteúdos teóricos 
trabalhados em sala de aula, estabelecendo o diálogo entre teoria e 
prática. Segundo Andrade e Massabni (2011), essas atividades permitem 
adquirir conhecimentos que apenas a aula teórica não proporcionaria, 
sendo compromisso do professor, juntamente à escola, oferecer essa 
oportunidade para a formação do aluno. 

A disciplina de Ciências no Ensino Fundamental pode desenvolver 
aulas práticas como uma metodologia que auxilie na aprendizagem do 
conhecimento científico, como fruto de raciocínio lógico e também valores 
construídos. Quando o aluno faz uma pesquisa, aprende a formular 
hipóteses, a experimentar, a observar, a trabalhar em grupo e a tirar 
conclusões; consequentemente, ele começa a aprender conceitos 
científicos, relações entre o meio e o ser vivo, a ser mais paciente, 
responsável e tolerante, denotando, assim, maior aptidão para o 
aprendizado (PILETTI, 1988). 

 
 

2 - Título do projeto 

“DESPERTANDO CIENTISTAS” 

 

3 - Problematização 
As atividades práticas são indispensáveis para a construção do 

pensamento científico, por meio de estímulos ocasionados pela 
experimentação. Na aula teórica, o aluno recebe as informações do 
conteúdo por meio das explicações do professor, diferentemente de uma 
aula prática, pois ao ter o contato físico com o objeto de análise ele irá 
descobrir o sentido da atividade, o objetivo e qual o conhecimento que a 
aula lhe proporcionará. Essas atividades na aula de Ciências são 
consideradas uma ferramenta fundamental para dar continuidade e 
favorecer a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
2000). 

Dessa forma, os alunos de Ciências, por meio de atividades 
práticas, têm a possibilidade de investigação, comunicação, debate de 
fatos e ideias, possibilitados pela observação e comparação, o que lhes 
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favorece o modo de pensar em que há conexões entre ciências, 
tecnologia e sociedade. O objetivo do professor é que seu aluno adquira 
conhecimento e aprenda os conteúdos trabalhados, e não é possível 
atingir a compressão de determinados conteúdos sem trabalhar com a 
aula prática (FROTA-PESSOA; GEVERTZ; SILVA, 1985). 

Vemos a aula prática como a relação direta do aluno com tarefas 
educativas e materiais físicos presentes, no qual ele terá a oportunidade 
de ter contato com a manipulação de materiais, com laboratório e 
experiências ou mesmo ambientes externos à escola, assim ele terá que 
observar, efetuar os procedimentos necessários e obter resultados e 
conclusões. 

Há a necessidade de um local apropriado e um profissional 
qualificado para que as atividades possam acontecer pois verifica-se a 
necessidade de equipamentos e mobiliários os quais tornam inviáveis de 
serem levados para a sala de aula. Além de infraestrutura adequado, 
como a disponibilidade de uma pia, muitos instrumentos são frágeis e de 
difícil transporte. 

Muitos experimentos sujam a sala de aula o que dificulta o uso por 
outras turmas. 

Tendo um professor disponível para a realização de atividades 
práticas, amplia-se as possibilidades para atendermos os alunos, 
propiciando um maior convívio com situações e desafios que mobilizem 
seu potencial o que levaria a uma maior atuação do aluno. 

O estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, 
descondicionando-se da atitude de mero expectador de conteúdos, 
buscando efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e 
objetivos da aprendizagem (MITRE et. al, 2008, p 2137) 

As atividades práticas, realizadas após uma aula teórica, são 
compreendidas como uma forma de “aplicação” ou “prova” dos 
conhecimentos aprendidos, atuando como complemento da aula teórica. 
As atividades práticas permitem aprendizagens que a aula teórica, 
apenas, não permite, e segundo Andrade e Massabni (2011), é 
compromisso do professor, e também da escola, dar esta oportunidade 
para a formação do aluno conforme defendem. 

 
 

4 – Tema 

Atividades Práticas como forma de desenvolvimento e descoberta de 
aptidões científicas. 
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5 – Público alvo 

Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental do CEF – 03 Gama. 

 
 

6 – Justificativa 

Atualmente, os jovens atentos às informações globalizadas de toda 

a ordem e com os diversos recursos tecnológicos disponíveis não mais 

aceitam a sala de aula como único instrumento para a produção do 

conhecimento científico 

As aulas práticas estimulam a curiosidade e o interesse de alunos, 

permitindo que se envolvam em investigações científicas, ampliem a 

capacidade de resolver problemas, compreender conceitos básicos e 

desenvolver habilidades. Além disso, quando os alunos se deparem com 

resultados não previstos, desafia sua imaginação e seu raciocínio. As 

atividades experimentais, quando bem planejadas, são recursos 

importantíssimos no ensino. 

A experimentação possibilita ao estudante pensar sobre o mundo 

de forma científica, ampliando seu aprendizado sobre a natureza e 

estimulando habilidades, como a observação, a obtenção e a organização 

de dados, bem como a reflexão e a discussão. Assim, é possível produzir 

conhecimento a partir de ações e não apenas através de aulas 

expositivas, tornando o aluno o sujeito da aprendizagem (VIVIANI; 

COSTA, 2010, p. 50-51). 

Nas disciplinas da área das Ciências da Natureza, as aulas práticas 

de laboratório são de fundamental importância, pois permitem que os 

alunos experienciem o conteúdo trabalhado em aulas teóricas, 

conhecendo e observando organismos e fenômenos naturais, 

manuseando equipamentos, entre outras coisas interessantes (RESES, 

2010, p. 66). 

As aulas práticas proporcionam momentos de interação entre 

professor e alunos, em que o último, não é somente o receptor do 

conhecimento. As aulas tomam outro foco, não somente o de transmitir 

informações. Assim, supõe-se, que quando você participa, adquire-se 

muito mais conhecimento do que apenas com a transmissão de 

informações, através de aulas tradicionais. A atividade prática tem 

grandes atrativos para os alunos e tem-se apresentado como um 

instrumento válido para o incremento da capacidade de aprendizado dos 

alunos, estreitando as relações entre professor e aluno. 
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Quando se acrescenta atividades práticas no cotidiano escolar, as 
aulas tornam-se mais atrativas, os alunos sentem-se mais alegres, e 
consequentemente a aprendizagem torna-se muito mais significativa, 
obtendo-se assim, alunos mais empenhados, motivados e na busca de 
melhores resultados na sua aprendizagem. 

No entanto, o uso de atividades práticas em sala de aula, torna-se 
difícil devido ao uso de instrumentos de difícil transporte e quantidade de 
materiais utilizados, e ao extenso conteúdo teórico, fazendo com que, 
muitas vezes, não sejam ministradas. Além disto, muitas atividades 
necessitam de dias para a observação e compreensão dos fenômenos 
estudados, sendo assim necessário um local adequado para que fiquem 
guardados, sem riscos de perda por extravio ou manuseio errado. 

A ausência de práticas relacionadas aos conteúdos teóricos no 
ensino de ciências muitas vezes promove no aluno insatisfação e 
desmotivação gerando consequentemente um bloqueio que inviabiliza a 
aprendizagem. 

Na tentativa de resolver essas questões e propiciar aos alunos uma 
participação ativa no processo de aprendizagem, propomos numa nova 
abordagem da disciplina Projeto Interdisciplinar III, afim de criarmos um 
novo ambiente de envolvimento dos alunos no conhecimento cientifico, 
propiciando a eles a oportunidade de compreensão e a construção deste 
conhecimento. 

 
7 – Objetivos 

a) Objetivo Geral 

Aproximar os alunos do pensamento cientifico proporcionando 

a eles acesso às atividades práticas como ferramenta de ensino e 

aprendizagem, integração e inclusão social. 

b) Objetivos Específicos 

Estabelecer o conhecimento/compreensão verbal e matemático (informação 

sobre leis e princípios, teorias, fatos); 

Generalização empírica; 

Conhecer e compreender o laboratório (aparelhos e materiais; relações teoria 

e fenômenos – modelos; procedimentos laboratoriais/processo experimental; coleta e 

interpretação de dados; generalização a partir dos dados coletados); 

Desenvolver habilidade de aprender a partir da observação e da 

experimentação. 

Estimular a observação e o registro cuidadoso dos dados. 
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Promover métodos de pensamento científico simples 

Treinar resolução de problemas; 

Esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; 

Verificar fatos e princípios estudados anteriormente; 

Vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da investigação, chegando a 

seus princípios; 

Motivar e manter o interesse na matéria; 

Tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência 

 
 
 

8 – Conteúdo 

Desenvolver atividades práticas inseridas no conteúdo programático de ciências, 
concomitantes com o conteúdo teórico ministrado pelos professores do 2º e 3º blocos do 3º ciclo do 
Ensino Fundamental. 

 
 

9 – Metodologia 

Ministrar aulas práticas no laboratório através de: 
Demonstrações práticas: atividades realizadas pelo professor, as quais o aluno assiste sem 

poder intervir, possibilitando a este maior contato com fenômenos já conhecidos, mesmo que ele não 
tenha se dado conta deles. 

Experimentos ilustrativos: atividades que os alunos podem realizar por si mesmos e que 
cumprem as mesmas finalidades das demonstrações práticas, possibilitando um maior contato com 
fenômenos já conhecidos. 

Experimentos descritivos: atividades que o aluno realiza, não sendo, obrigatoriamente, 
dirigidas, o tempo todo, pelo professor, favorecendo, com isso, o contato direto do aluno com coisas ou 
fenômenos que precisa apurar, sejam ou não comuns no seu dia a dia. 

Experimentos investigativos: aquelas atividades que exigem grande participação do aluno 
durante sua execução. Diferem das outras atividades por envolverem, obrigatoriamente, discussão de 
ideias, elaboração de hipóteses explicativas e experimentos para testá-las. 

 
 

10 – Cronograma 

As aulas práticas serão ministradas durante todo o ano de 2020, de acordo com o calendário 
escolar. 

Ao longo do ano letivo, os alunos terão 40 aulas laboratoriais, nas quais haverá o 
desenvolvimento de atividades complementares ao conteúdo programático. 

Atividades por ano escolar: 
6º ANO 

Conteúdos Objetivos Experimentos 

1º Bimestre: 
Matéria e Energia 
• Substâncias puras e misturas 
• Misturas homogêneas e 
heterogêneas 
• Transformação química 
• Reagentes e produtos 
• Métodos de separação de 
misturas 
• Propriedades específicas da 
matéria: o Densidade; 
o Temperatura de fusão e ebulição 

Matéria e Energia 
• Identificar a presença de 
substâncias puras e misturas no 
cotidiano, a partir de suas 
características macroscópicas. 
• Caracterizar e classificar em 
homogênea e heterogênea a 
mistura de substâncias como água 
e sal, água e óleo, água e areia 
etc. 
• Reconhecer a formação de 

novas substâncias a partir da 

1 – Apresentação do laboratório, 
normas de utilização e materiais 
2 – Aprendendo a usar a lupa e 
microscópio 
3 – Observação de cristais NaCl, 
açúcar, cobre 
4 – Observação da formação de 
cristais de prata a partir do cobre e 
nitrato de prata. 
5 -A água como solvente 
universal: corante, sucos artificiais, 
chás (influência da temperatura na 
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• Materiais sintéticos: o plástico; o 
tecido; os medicamentos; os 
cosméticos 

mistura de substâncias distintas, 
comparando suas características. 
• Identificar a ocorrência de 
transformações químicas a partir 
da comparação entre o estado 
inicial do sistema (reagentes) e o 
estado final (produtos). 
• Explorar, experimentalmente, as 
transformações químicas usuais 
na culinária (corrosão, mistura de 
bicarbonato de sódio e vinagre, 
dentro outras possibilidades). 
• Reconhecer e caracterizar os 
métodos de separação de 
substâncias. 
• Discutir as propriedades 
específicas da matéria como 
densidade, temperatura de fusão e 
ebulição nos processos de 
separação de misturas como os 
aplicados na produção de sal de 
cozinha e a destilação do petróleo. 

solubilidade); Água e óleo: mistura 
heterogênea (fases) 
6 - Mais denso ou menos denso? 
O ovo e o gelo afundam ou 
boiam? 
7 – Arco-íris de gelatina 
8 – Corrosão do prego 
9 – Construindo um filtro 
10 - Mudanças de estado físicos 
da água: pontos de fusão, 
ebulição, condensação e 
solidificação. (separando misturas) 

2º Bimestre 
Terra e Universo 

• Camadas que estruturam a Terra 
e suas características: 
o Geosfera; 
o Hidrosfera; 
o Atmosfera 

• Composição geológica da Terra: 
o Tipos de rochas; o Períodos 
geológicos; o Formação de fósseis 
• Esfericidade da Terra 

• Evolução histórica das 
concepções relativas ao formato 
da Terra 
• Movimentos relativos da Terra 
em torno do Sol 
• Movimento de rotação e 
translação da Terra 
• Inclinação do eixo de rotação da 
Terra 

Terra e Universo 
• Identificar, caracterizar e indicar 
a composição das diferentes 
camadas que estruturam a 
geosfera, a hidrosfera e atmosfera 
da Terra. 
• Identificar diferentes tipos de 
rochas relacionando sua origem a 
períodos geológicos específicos. 
• Relacionar a formação de fósseis 
a rochas sedimentares em 
diferentes períodos geológicos. 
• Selecionar evidências 
documentais e experimentais que 
demonstrem a esfericidade da 
Terra , como fotografias de 
satélites, eclipses etc. 
• Construir modelos que 
evidenciem a esfericidade da 
Terra. 
• Acompanhar as mudanças na 
posição da sombra de um gnômon 
em diferentes períodos do dia e do 
ano e inferir que os dados das 
observações evidenciam os 
movimentos relativos entre a Terra 
e o Sol. 
• Inferir que as mudanças na 
posição da sombra de um gnômon 
é consequência da conjunção dos 
movimentos de rotação, translação 
e da inclinação de seu eixo de 
rotação em relação ao plano de 
sua órbita em torno do Sol. 
• Simular, através de modelos ou 
dramatizações, os movimentos de 
rotação e translação da Terra 
considerando sua inclinação em 
relação ao plano de sua órbita. 

11 - A pressão atmosférica: ovo na 
garrafa 
12 – Presença do oxigênio na 
atmosfera e a combustão. 
13 - Construindo o planeta Terra: 
Camadas da Terra 
14 – Rocha ígneas: Chocolate? 
15 – Rochas sedimentares: Pavê? 
16 – Fazendo um fóssil 
17 – Datação da Terra 

18 – Rochas metamórficas: Bolo? 
19 – Movimentos de rotação e 
translação da Terra/estações do 
ano. 
20 – Relógio solar 

21 – Eclipses e observação da 
esfericidade da Terra através da 
sombra. 

3º e 4º Bimestres 
Vida e Evolução 
• Estruturas e organelas celulares 

Vida e Evolução 
• Elaborar formas de dividir o 
corpo humano, distinguindo suas 

22 – Introdução a microscopia: 
conhecendo o microscópio 
Observação da pele 
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• Funções das estruturas e 
organelas celulares 
• Tipos celulares e suas funções 
• Células dos tecidos: muscular, 
conjuntivo, epitelial e nervoso 
• Níveis de organização do corpo: 
células, tecidos e órgãos 
• Integração entre os sistemas do 
organismo: 
o Cardiovascular; 
o Linfático; 
o Digestório; 
o Endócrino; 
o Reprodutor; 
o Esquelético; 
o Excretor; 

o Tegumentar; 
o Imune 
• Sistema nervoso 
• Controle motor e sensorial 

• Inter-relação do sistema nervoso, 
muscular, tegumentar e dos 
órgãos sensoriais 
• Visão humana e sua importância, 
defeitos da visão, correção dos 
defeitos da visão com lentes 
• Sistema locomotor, estruturas de 
locomoção e o sistema nervoso 
• Substâncias psicoativas 

• Mecanismos de ação das 
substâncias psicoativas no 
sistema nervoso humano e animal 
• Sistema reprodutor masculino, 
feminino e intersexo 
• Puberdade 
• Transformações físicas e 
psíquicas promovidas pelos 
hormônios sexuais 
• Métodos contraceptivos 
• Atuação dos métodos 
contraceptivos no organismo 
• Eficácia dos métodos 
contraceptivos 
• Cuidados com o corpo: relações 
sexuais 
• Gravidez na adolescência 
• Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) e gravidez 
• Estatuto da criança e do 
adolescente: o Artigos 3º, 4º, 8º, 
13, 15, 16, 17 e 18. 

partes e componentes que o 
constituem. 
• Criar analogias para representar 
a hierarquia entre corpo, órgãos, 
tecidos e células. 
• Investigar se há uma unidade 
estrutural básica no corpo 
humano. 
• Diferenciar tipos celulares e suas 
funções, levando em consideração 
o tecido/órgão no qual se 
localizam. 
• Investigar se há seres vivos que 
não possuem células. 
• Reconhecer e ordenar 
hierarquicamente os diferentes 
níveis de organização do corpo. 
• Compreender os níveis de 
organização e a complexidade do 
organismo humano segundo o 
nível hierárquico: átomo-molécula- 
organelas celulares-células- 
tecidos-órgãos-sistemas-indivíduo. 
• Analisar ilustrações e modelos 
que permitam concluir as inter- 
relações existentes entre os 
diversos sistemas de um 
organismo. 
• Enunciar as funções básicas do 
sistema nervoso humano, 
propondo e analisando situações 
nas quais há alterações no seu 
funcionamento. 
• Indicar a interdependência dos 
vários sistemas que compõem o 
corpo humano, destacando a 
atuação e coordenação do sistema 
nervoso na regulação e equilíbrio 
desses sistemas. 
• Justificar o papel do sistema 
nervoso na coordenação das 
ações motoras e sensoriais do 
corpo com base na análise de 
suas estruturas básicas e 
respectivas funções. 
• Enunciar e examinar os 
problemas de visão mais 
frequentes na comunidade 
escolar/urbana/rural. 
• Reconhecer a visão como um 
dos principais sentidos humanos 
para captação e interpretação de 
imagens. 
• Identificar as causas dos 
principais defeitos da visão como 
miopia, hipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia. 
• Selecionar lentes mais 
adequadas para correção dos 
defeitos regidos pelos princípios 
da óptica geométrica. 
• Reconhecer a importância do 
sistema locomotor para os 
animais. 
• Explorar os tipos e funções dos 
principais músculos e estrutura 

23 – Aprendendo a preparar 
lâminas para observação: Fio de 
cabelo 
24 e 25 – Modelos celulares 
26 – Observação da célula da 
bochecha 
27 e 28 – Observação de lâminas 
prontas: tecido muscular, ósseo, 
cartilaginoso e conjuntivo. 
29 - Presença do amido nos 
alimentos 
30 – Tem vitamina C? 

31 - Importância da mastigação 
32 – Ação da bile na digestão 
33, 34 e 35 - O olho humano: 
funcionamento, formação de 
imagens e disfunções (câmera 
escura, formação de imagem – 
feixes de luz; problemas de visão - 
globo e lente) 
36 - Reação a estímulos: piscar e 
aperto de mão 
36 – Cheiro do gosto ou gosto do 
cheiro? 
37 e 38 – Observação da 
integração dos sistemas 
digestório, cardiovascular e 
locomotor de galinha. 
39 e 40 – efeito do tabaco nos 
pulmões. 
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 óssea que permitem a locomoção 
nos animais. 
• Deduzir que a estrutura, a 
sustentação e a movimentação 
dos animais resultam da interação 
entre os sistemas muscular, ósseo 
e nervoso. 

 

 
7º ANO 

Conteúdos Objetivos Experimentos 

Matéria e Energia Matéria e Energia 1 – Apresentação do laboratório, 
• Máquina simples • Selecionar e observar o normas de utilização e materiais 
• Vantagem mecânica funcionamento de ferramentas 2 e 3 - Construindo uma catapulta 
• Máquina simples e simples de uso cotidiano como 4 - Diferenciando calor e 
desenvolvimento social tesouras, alicates, pinças, temperatura por meio da 
• Temperatura, calor e sensação cortadores de unhas etc., sensação de quente e frio. 
térmica identificando similaridades e 4- Termoscópio 
• Fatores que influenciam na diferenças entre os pontos de 5 – Temperatura na pele: 
umidade, temperatura e sensação apoio. sensação térmica 
térmica do ambiente • Compreender e descrever os 6 – Trocas de calor: Gelo, água e 
• Trocas de calor princípios físicos envolvidos nas vapor 
• Equilíbrio térmico máquinas simples como pontos de 7 - Propagação de Calor 
• Condutores e isolantes de calor apoio e pontos de aplicação de (convecção e irradiação) 
• Forma de propagação de calor forças. 8 - – propagação de calor por 
• Sol como fonte de energia • Avaliar e calcular a vantagem condução 
• Máquinas térmicas mecânica de máquinas como 9 e 10 – Construção de uma placa 
• Tipos de combustíveis e usos alavancas, alicates, pinças, solar 
nas máquinas térmicas tesouras e outras máquinas simples  

• Impactos ambientais do uso de de uso caseiro.  

combustíveis fósseis • Construir e testar máquinas  

• Alternativas energéticas simples que facilitem o trabalho  

renováveis humano utilizando materiais  

• Mudanças econômicas, culturais alternativos.  

e sociais decorrentes do • Discutir os impactos do uso das  

desenvolvimento científico e máquinas simples no  

tecnológico desenvolvimento das sociedades  

 ao longo da história.  

 • Diferenciar temperatura, calor e  

 sensação térmica acompanhando  

 como a temperatura de um corpo  

 varia em diferentes situações  

 cotidianas.  

 • Reconhecer o papel dos ventos,  

 da umidade do ar e da temperatura  

 ambiente na sensação térmica.  

 • Realizar experimentos controlados  

 que induzam a ideias de que há  

 trocas de calor entre corpos, como,  

 por exemplo, entre o gelo e suco  

 numa caixa de isopor.  

 • Concluir que objetos com  

 diferentes temperaturas, num  

 ambiente termicamente isolado,  

 trocam calor entre si até atingir a  

 mesma temperatura (equilíbrio  

 térmico).  

 • Avaliar as alternativas  

 tecnológicas para melhorar o  

 conforto térmico de ambientes. •  

 Realizar experimentos controlados  

 que permitam classificar quais  

 materiais são melhores condutores  

 de calor e quais são melhores  

 isolantes e justificar suas  

 aplicações em situações cotidianas.  
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 • Entender o princípio de 
funcionamento de equipamentos 
como garrafas térmicas, coletores 
solares e filtros de barro e 
identificar a função de cada 
elemento que os compõem no que 
diz respeito à propagação do calor. 
• Testar e avaliar as soluções 
tecnológicas para melhorar a 
propagação ou isolamento do calor. 
• Reconhecer o Sol como a fonte de 
energia para manutenção da vida 
na Terra. 
• Relacionar a energia solar com a 
formação dos ventos, com o ciclo 
da água, com a fotossíntese etc. 
• Compreender a água como um 
agente termorregulador do 
ambiente. 
• Investigar as trocas de calor no 
funcionamento das máquinas 
térmicas em especial no sistema de 
condicionamento de ar e 
geladeiras. 
• Apontar e discutir os impactos 
ambientais do crescente uso das 
máquinas térmicas e propor 
alternativas ambientalmente mais 
viáveis. 
• Reconhecer as máquinas térmicas 
do cotidiano como motores a 
combustão, geladeiras, 
condicionadores de ar e apontar as 
fontes quentes e frias de cada 
equipamento. 
• Analisar, ao longo do tempo, os 
tipos de combustíveis usados nas 
máquinas térmicas, identificando os 
fatores que contribuíram para 
mudanças das fontes energéticas. 
• Discutir os impactos do uso de 
combustíveis fósseis nas mudanças 
climáticas e na saúde da 
população. 

• Avaliar os avanços 
socioambientais e econômicos 
causados pela produção e uso de 
determinados combustíveis e 
máquinas, considerando as 
alternativas energéticas como o 
álcool, a eletricidade, a energia 
solar, a energia eólica etc. 
• Discutir e avaliar as mudanças 
econômicas, culturais e sociais 
decorrentes do desenvolvimento de 
novos materiais e produtos como 
combustíveis alternativos, 
máquinas mais eficientes, 
processos de automação e 
informatização. 

 

2º e 3º Bimestres 
Vida e Evolução 

• Ecossistemas e Biomas 
brasileiros 

Vida e Evolução 

• Conhecer os principais biomas do 
Brasil e da América Latina. 
• Conhecer as características 
físicas e naturais dos principais 
biomas brasileiros. 

11 - Construção de terrários. 

12 – 1ªObservação dos terrários: 
Fatores bióticos e abióticos em 
um ecossistema 
13 – 2ª Observação dos terrários: 
Ciclo da água. 
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• Características físicas e fatores 
ambientais dos biomas brasileiros 
e mundiais 
• Bioma Cerrado 

• Componentes físicos, biológicos 
e sociais dos ecossistemas 
• Alterações na dinâmica dos 
ecossistemas 
• Desequilíbrios ambientais 
• Fauna e flora dos ecossistemas 
• Interação entre os componentes 
físicos, biológicos e sociais dos 
ecossistemas 
• Indicadores de saúde: 
mortalidade infantil, saneamento 
básico, condições atmosféricas, 
impactos ambientais etc. 
• Políticas públicas em saúde 
• História da vacinação 
• Vacinação e políticas públicas 
• Calendário de vacinação 

• Erradicação e controle de 
doenças 
• Movimento anti-vacina 

• Avanços tecnológicos e 
impactos nas sociedades 
• Avanços da medicina 
• Nanotecnologia, quântica, 
robótica, tecnologias digitais 

• Propor modelos para ilustrar os 
efeitos dos fatores físicos e naturais 
no ambiente. 
• Identificar características dos 
diferentes ecossistemas como 
relevo, quantidade de água, tipo de 
solo, disponibilidade de luz solar, 
temperatura etc. 
• Identificar padrões entre os 
biomas do planeta, considerando a 
longitude em que estão situados. 
• Investigar as características 
específicas da fauna e da flora do 
Cerrado, relacionando-as às 
condições ambientais. 
• Pesquisar a ocorrência de 
catástrofes naturais no Cerrado, 
verificando os fatores envolvidos 
em cada uma. 
• Conhecer o conceito de catástrofe 
natural e seus possíveis impactos 
nos ambientes naturais. 
• Conhecer os tipos de catástrofe 
natural. 
• Identificar mudanças nos aspectos 
físicos dos ecossistemas que 
afetam a composição da fauna e da 
flora. 
• Identificar possíveis desequilíbrios 
nos ecossistemas que podem 
ameaçar a sobrevivência de 
espécies locais. 
• Conhecer o conceito de espécies 
endêmicas, identificando 
representantes do Cerrado. 
• Mapear os fatores físicos, sociais 
e biológicos do Cerrado, 
destacando as suas inter-relações. 
• Pesquisar sobre as condições de 
saúde da comunidade. 
• Elencar os principais fatores que 
afetam a qualidade de vida e saúde 
da comunidade, registrando os 
dados levantados. 
• Analisar as informações coletadas 
à luz das políticas de saúde e 
saneamento básico da comunidade 
• Recordar quais vacinas são 
aplicadas na infância, indicando as 
doenças que elas previnem. 
• Diferenciar vacina de remédio, 
destacando os efeitos da vacinação 
no organismo. 
• Elaborar um histórico do 
desenvolvimento das vacinas, 
dando destaque à origem e às 
principais doenças 
erradicadas/controladas pelas 
políticas de vacinação. 
• Conhecer o calendário de 
vacinação, reconhecer a 
importância para os indivíduos e 
sociedade das campanhas de 
vacinação no controle e prevenção 
de doenças. 

14 – Identificando a presença da 
clorofila (fotossíntese) nos 
produtores. 
15 e 16 – Observação da ação e 
importância dos decompositores 
nas teias alimentares 
17 – Influência dos fatores bióticos 
e abióticos numa população: 
Dinâmica de populações 
18 – Importância da casca grossa 
das árvores do cerrado. 
19 e 20 – Plantas medicinais do 
cerrado: confecção de excicatas 
21 – Tipos de solo e a 
permeabilidade a água 
22 e 23– Importância da cobertura 
vegetal para a absorção de água, 
evitar a erosão e a curva de nível 
na agricultura 
24 - Solo poluído: presença de 
agrotóxicos 
25 – Efeitos da poluição na 
germinação de sementes 
26 – Construção de armadilha 
para o Aedes aegypti 
27 e 28 – Bactéria de estimação 
29 – Observação de Lactobacilos: 
iogurte 
30 – Observação de protozoários 
de água doce 
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 • Discutir sobre movimentos 
antivacina, levantando as 
consequências negativas dessa 
posição para a sociedade. 
• Identificar impactos dos avanços 
tecnológicos na vida cotidiana. 
• Avaliar as consequências dos 
avanços tecnológicos em diferentes 
dimensões da vida humana, como 
trabalho, saúde, qualidade de vida 
etc. 
• Elencar os principais avanços da 
medicina das últimas décadas e 
indicar como afetaram a dinâmica 
da vida humana nas cidades e no 
meio rural. 
• Considerar a produção intelectual 
e tecnológica para a conservação e 
preservação ambiental e seus 
impactos na qualidade de vida das 
populações. 

 

4º Bimestre 
Terra e Universo 
• Atmosfera Terrestre 
• Composição do Ar: 
o Gás oxigênio; 
o Gás nitrogênio; 
o Gás carbônico; 
o Monóxido de Carbono; 
o Metano; o Gases nobres; 
o Vapor de água 
• Efeito estufa 
• Poluição do ar 
• Camada de Ozônio 

• Fenômenos geológicos naturais: 
o Vulcões; 
o Terremotos; 
o Tsunamis 

• Movimentação das placas 
tectônicas 
• Teoria da Deriva Continental 

Terra e Universo 

• Investigar a qualidade do ar 
atmosférico na sua comunidade 
(campo/cidade), coletando e 
comparando amostras de diferentes 
locais. 
• Examinar a composição do ar e a 
influência de fatores antrópicos que 
podem alterar essa composição. 
• Explicar o mecanismo natural do 
efeito estufa, relacionando-o com o 
desenvolvimento da vida na Terra. 
• Discutir as ações humanas 
responsáveis pela poluição do ar e 
o aumento artificial do efeito estufa 
(queima dos combustíveis fósseis, 
produção de carne, desmatamento, 
queimadas etc.). 
• Selecionar e avaliar a eficácia de 
estratégias para mitigação ou 
controle do aumento artificial do 
efeito estufa, como sequestro de 
carbono, energias “limpas”, 
substituição dos combustíveis 
fósseis, monitoramento de 
queimadas etc. 
• Levantar dados bibliográficos para 
identificar a composição e a 
localização da camada de ozônio 
na atmosfera. 
• Justificar a importância da camada 
de ozônio para a vida na Terra. 
• Identificar os fatores naturais e 
artificiais que aumentam ou 
diminuem a camada de ozônio na 
atmosfera. 
• Discutir propostas individuais e 
coletivas para a preservação da 
camada de ozônio 
• Apurar se, na comunidade local, já 
foram sentidos tremores de terra, 
buscando justificativas para as 
ocorrências relatadas. 

31 – Balança de ar, presença do 
ar no copo, combustão: presença 
do oxigênio. 
32 - Compressibilidade e 
expansibilidade do ar num balão 
33 – 3ªobservação do terrário: de 
onde vem o oxigênio utilizado 
pelos seres vivos? Observação do 
oxigênio liberado pela elódia 
34 e 35 – Efeito estufa na garrafa 
36 – Partículas no ar 
37 e 38 – Movimentos das placas 
tectônicas, terremotos/ maremotos 
39 e 40– Construindo um vulcão 
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 • Compreender as causas de 
fenômenos naturais como vulcões, 
terremotos e tsunamis. 
• Justificar a rara ocorrência desses 
fenômenos no Brasil, com base no 
modelo das placas tectônicas. 
• Discutir a eficiência de ações para 
amenizar os efeitos de vulcões, 
terremotos e tsunamis nas 
populações humanas. 
• Levantar informações para 
argumentar sobre a Pangeia. 
• Reconhecer e justificar a 
movimentação das placas 
tectónicas da Terra. 
• Discutir a Teoria da Deriva 
Continental. 
• Justificar o formato das costas 
brasileira e africana com base na 
Teoria da Deriva Continental. 
• Construir modelos 
representacionais que permitam 
compreender a Teoria da Deriva 
Continental. 

 

 
8º ANO 

Conteúdos Objetivos Experimentos 

1º Bimestre 
Matéria e Energia 

• Fontes e tipos de energia 
• Energia renovável e não 
renovável 
• Componentes do circuito elétrico 
• Tipos de circuitos elétricos 
• Transformações da energia 
elétrica em outros tipos de energia 
• Consumo de energia elétrica 
• Eficiência energética de 
aparelhos 
• Consumo responsável da 
energia elétrica. • Usinas de 
geração de energia elétrica 
• Impactos socioambientais da 
produção de energia elétrica 
• Transmissão e uso responsável 
da energia elétrica 

Matéria e Energia 
• Reconhecer as diferentes fontes 
e tipos de energia utilizadas nas 
residências e cidades. • Classificar 
as fontes de energia em 
renováveis e não renováveis. 
• Propor e implementar medidas 
que possibilitem a substituição do 
uso de energias não renováveis 
por renováveis. 
• Identificar e descrever as 
funcionalidades dos componentes 
que fazem parte do circuito e dos 
aparelhos elétricos de uma 
residência como, fios, 
interruptores, lâmpadas, LEDs, 
disjuntores, pilhas, baterias etc. 
• Organizar, de diferentes maneiras 
lógicas, os componentes do 
circuito elétrico de modo a 
possibilitar seu funcionamento. 
• Montar circuitos que possibilitem 
simular uma instalação elétrica 
residencial. 
• Identificar os tipos de 
transformação de energia que 
ocorrem em aparelhos elétricos 
residenciais como chuveiro, ferro, 
TV e liquidificador. 
• Classificar os equipamentos 
elétricos de uso cotidiano de 
acordo com as transformações de 
energia que ocorrem em seu 
funcionamento (da energia elétrica 
para térmica, luminosa, sonora, 
mecânica etc.). 
• Discutir as características dos 
aparelhos que apresentam maior 

1 – Apresentação do laboratório, 
normas de utilização e materiais 
2 e 3 - Transformação de energia: 
motor/luz 
4 e 5 - Transformação de energia: 
elétrica/mecânica. 
6 e 7 - Construção de uma placa 
solar 
8, 9 e 10 – Circuitos elétricos 
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 consumo de energia e apontar 
soluções para o uso racional. 
• Identificar as potências de 
diversos aparelhos elétricos 
residenciais. 
• Relacionar a potência do 
aparelho ao consumo de energia. 
• Estimar o tempo médio de uso 
mensal de aparelhos elétricos. 
• Calcular o consumo de energia 
elétrica relacionando potência e 
tempo médio de uso para cada 
eletrodoméstico. 
• Avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo mensal 
e no valor da conta de energia 
elétrica. 
• Avaliar as informações existentes 
nas etiquetas de indicação de 
eficiência energéticas dos 
aparelhos residenciais. 
• Reconhecer os equipamentos 
que apresentam mais eficiência 
energética e menor consumo de 
energia. 
• Propor ações coletivas 
sustentáveis que considerem o uso 
de aparelhos mais eficientes e 
promovam mudanças de hábitos 
de consumo responsável da 
energia elétrica. • Discutir como a 
energia elétrica chega e é usada 
na escola, residência e cidade. 
• Compreender os princípios 
básicos de funcionamento das 
usinas de geração de energia 
elétrica – hidroelétrica, 
termoelétrica, nuclear, eólica e 
solar –, discutindo suas 
semelhanças e diferenças. 
• Discutir e avaliar as vantagens e 
desvantagens das usinas de 
energia considerando custos e 

impactos socioambientais de 
geração e transmissão. 

 

2º e 3º Bimestre 
Vida e Evolução 
• Estruturas reprodutivas das 
plantas 
• Polinizadores 

• Estratégias de reprodução das 
plantas 
• Reprodução das plantas e 
seleção natural 
• Estratégias de reprodução dos 
animais 
• Comportamento sexual dos 
animais 
• Períodos reprodutivos dos 
animais 
• Competição intraespecífica e 
reprodução 
• Seleção natural e reprodução 
dos animais 
• Sistema reprodutor masculino, 
feminino e intersexo 

Vida e Evolução 
• Identificar as estruturas 
reprodutivas das plantas, 
relacionando-as às estratégias de 
reprodução e indicando, quando for 
o caso, a atuação dos 
polinizadores no processo. 
• Identificar adaptações 
reprodutivas das plantas, 
associando-as à seleção natural. 
• Discorrer sobre a interação dos 
fatores ambientais e da competição 
intra- e interespécies no 
desenvolvimento de estratégias e 
estruturas reprodutivas nas 
plantas. 
• Conhecer as principais 
estratégias reprodutivas dos 
animais. 
• Associar a variedade de 
estratégias reprodutivas nos 

11 – Fazendo uma muda de 
planta. 
12 - Observação de gametófitos e 
esporófitos de musgo e folhas de 
samambaia 
13 – Anatomia das flores 
14 – Frutos, pseudofrutos e 
infrutescências 
15 e 16 – Observação de 
sementes e germinação 
17 – Observação da muda de 
violeta formada. 
18 e 19 – Observação e 
reprodução dos lactobacilos 
20 e 21 – Observação dos corpos 
de frutificação de mofo e 
cogumelos 
22 e 23 – Montagem do 
experimento: ciclo reprodutivo da 
Drosophila melanogaster 
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• Puberdade 
• Hormônios do sistema 
reprodutor 
• Maturação do sistema 
reprodutor e puberdade 
• Transformações físicas e 
psíquicas promovidas pelos 
hormônios sexuais 
• Métodos contraceptivos 

• Cuidados com o corpo: relações 
sexuais 
• Gravidez na adolescência 
• Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) e gravidez 
• Estatuto da criança e do 
adolescente: o Artigos 3º, 4º, 8º, 
13, 15, 16, 17 e 18. 
• IST: sintomas, agentes 
causadores, modos de 
transmissão e prevenção 
• Agentes de saúde, orientação 
médica e conhecimento no 
combate e prevenção de 
infecções sexualmente 
transmissíveis 

animais ao processo de seleção 
natural. 
• Identificar fatores ambientais e 
biológicos que influenciam a 
modificação das espécies em 
termos de estruturas e estratégias 
reprodutivas. 
• Destacar a atuação da seleção 
natural na modificação das 
espécies ao longo do tempo, 
dando ênfase às estratégias e 
estruturas reprodutivas. 
• Conhecer as transformações 
físicas e psíquicas promovidas pela 
atuação dos hormônios sexuais na 
puberdade. 
• Identificar as principais glândulas 
que atuam no amadurecimento do 
sistema reprodutor do ser humano. 
• Destacar a atuação do sistema 
nervoso no processo de 
transformação das glândulas 
sexuais e amadurecimento 
reprodutivo. 
• Relacionar as transformações do 
corpo ocorridas na puberdade com 
a atuação das glândulas e 
hormônios sexuais coordenados 
pelo sistema nervoso. 
• Conhecer os principais métodos 
contraceptivos e reconhecer que 
diferem em termos de atuação no 
organismo e eficácia. • Discutir 
sobre a responsabilidade e o 
respeito que cada indivíduo deve 
ter com o seu próprio corpo e com 
o dos outros. 
• Discutir sobre a 
corresponsabilidade e o respeito 
entre os indivíduos na escolha e 
uso de métodos contraceptivos. 
• Conhecer as responsabilidades e 
o respeito dos pais em relação aos 
seus filhos, no que tange às 
diferenças individuais, intelectuais, 
físicas, socioeconômicas, étnico 
raciais, de gênero, de orientação 
sexual, de idade e culturais. 
• Compreender o conceito de 
infecção sexualmente 
transmissível. 
• Conhecer as principais infecções 
sexuais que afetam os indivíduos 
contemporâneos. • Identificar os 
agentes causadores das ISTs. 
• Discorrer sobre prevenção de 
ISTs. 
• Comparar os métodos de 
prevenção de ISTs, indicando 
aqueles mais eficazes. 
• Representar situações nas quais 
há ênfase na importância da 
orientação médica e da educação 
na prevenção e combate às ISTs. 

24 e 25 – Reprodução assexuada 
da planária 
26 – Anatomia dos órgãos sexuais 
do peixe 
27 – Conhecendo as partes de um 
ovo 

28 e 29 – montando o aparelho 
reprodutor 
30 - Conhecendo os métodos 
contraceptivos 

4º Bimestre 
Terra e Universo 

Terra e Universo 31 – Por que só vemos um lado da 
Lua? 
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• Fases da Lua e eclipses 
• Características do movimento de 
rotação e translação da Terra 
• Estações do ano 
• Climas regionais 
• Correntes oceânicas 
• Correntes atmosféricas 
• Previsão do tempo 

• Variáveis envolvidas na previsão 
do tempo: 
o Temperatura; 

o Pressão; 
o Umidade 

• Alterações climáticas 
• Equilíbrio ambiental 

• Organizar observações da Lua a 
olho nu ou utilizando equipamentos 
como lunetas e binóculos e 
registrar os horários de surgimento 
e o seu formato aparente. 
• Compreender as fases da Lua e 
eclipses e relacionar esses 
fenômenos às posições relativas 
entre Sol, Terra e Lua. 
• Construir modelos e 
dramatizações que simulem e 
justifiquem a ocorrências das fases 
da Lua e dos eclipses. 
• Descrever as características de 
cada estação do ano nos 
diferentes hemisférios, apontando 
as mudanças que ocorrem no local 
em que vive. 
• Caracterizar os movimentos de 
rotação e translação da Terra e 
reconhecer a direção e sentido dos 
movimentos, períodos, formato das 
orbitas, inclinação do plano de 
orbita, inclinação do eixo de 
rotação. 
• Associar a ocorrência das 
estações do ano à conjunção dos 
movimentos de rotação e 
translação e a inclinação do eixo 
de rotação da Terra em relação a 
sua órbita. 
• Justificar a ocorrência simultânea 
de estações diferentes nos 
hemisférios da Terra. 
• Utilizar modelos tridimensionais 
para representar a ocorrência das 
estações do ano. 
• Monitorar o clima local utilizando 
equipamentos como termômetros, 
hidrômetros, pluviômetros, 
barômetros etc. 
• Reconhecer a ocorrência das 
correntes atmosféricas e oceânicas 
e associá-las ao aquecimento 
desigual dos hemisférios e aos 
movimentos Terra. 
• Relacionar climas regionais aos 
padrões de circulação atmosférica 
e oceânica. 
• Conhecer as principais variáveis 
envolvidas na previsão do tempo 
como temperatura, pressão e 
umidade do ar. 
• Simular situações e ambientes 
nos quais essas variáveis possam 
ser medidas. 
• Reconhecer as mais impactantes 
alterações climáticas regionais e 
globais provocadas pela 
intervenção humana. 
• Apontar ações humanas que 
podem provocar mudanças 
climáticas. 
• Discutir soluções para 
restabelecer o equilíbrio ambiental 

32 – Eclipses solar e lunar 
33 – Simulando as estações do 
ano 
34 e 35– Equipamentos para 
medir o tempo 
- Construindo um barômetro; 
- Construindo uma biruta; 
- Construindo um higrômetro. 

36 – Primeira comparação das 
medições dos equipamentos 
meteorológicos. 
37 – “Correntes oceânicas” no 
aquário. 
38 – Comparação das medições 
dos equipamentos meteorológicos 
39 e 40 – Efeitos do aquecimento 
global 
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 das regiões que sofreram 
alterações climáticas 

 

 

9ºANO 

Conteúdos Objetivos Experimentos 

1º Bimestre: Matéria e Energia 1 – Apresentação do laboratório, 
Matéria e Energia • Apontar situações do cotidiano normas de utilização e materiais 
• Estrutura da matéria em que as mudanças de estados 2 – A estrutura da matéria: até o 
• Modelo de constituição da físicos de materiais podem ter menor pedaço – Dalton 
matéria impactos significativos. 3 – Fazendo moléculas 
• Aspectos quantitativos das • Discutir as mudanças de estados 4 – Eletrólise da água 
transformações químicas físicos da matéria, identificando as 5, 6, 7– Construindo uma tabela 
• Ligações químicas variáveis envolvidas nesses periódica. 
• Elementos químicos processos. 8 – Pasta de dente de elefante 
• Modelos de estrutura da matéria • Explicar as transformações de (quebra de ligações para nova 
• Composição da luz branca estado físico com base no modelo formação) 
• Cores primárias de luz de constituição submicroscópica 9 – Disco de Newton 
• Luz e cor de objetos da matéria. 10 – Fábrica de arco-íris 
• Mecanismos e aparelhos de • Propor mecanismos para evitar 11 – Reflexão em fibra ótica 
transmissão e recepção de as mudanças de estado da matéria 12 – Brincando com imãs 
imagem e som em situações que estas são 13 – Levitação eletromagnética 
• Radiações eletromagnéticas indesejáveis.  

 • Identificar nas situações  

 cotidianas as transformações que  

 ocorrem na natureza, nas fábricas,  

 nos veículos, no nosso corpo,  

 relacionando-as aos diferentes  

 tipos de reações químicas.  

 • Reconhecer e distinguir  

 reagentes e produtos de uma  

 reação química, estabelecendo  

 proporções entre suas massas.  

 • Discutir a formação de novas  

 substâncias a partir da quebra e  

 formação de ligações entre os  

 elementos químicos.  

 • Associar a ocorrência dos  

 elementos químicos ao mundo  

 natural e relacioná-los à  

 manutenção da vida e ao mundo  

 tecnológico.  

 • Reconhecer que modelos são  

 descrições aproximadas da  

 realidade, com limitações e  

 aplicações em situações  

 específicas.  

 • Analisar a evolução dos principais  

 modelos da estrutura da matéria,  

 considerando contextos históricos,  

 sociais e tecnológicos.  

 • Discutir os modelos que  

 descrevem mais apropriadamente  

 os átomos e a composição de  

 moléculas simples.  

 • Discutir se as cores dos  

 ambientes influenciam na  

 temperatura, na claridade, no bem-  

 estar, na percepção e no  

 ofuscamento de objetos.  

 • Planejar e executar experimentos  

 que evidenciem a composição da  

 luz branca.  

 • Construir aparatos que  

 evidenciem que a luz branca é  

 formada pela união das luzes  

 primárias azul, vermelha e .  
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 • Provar experimentalmente que a 
cor de um objeto está relacionada 
à cor da luz que o ilumina. 
• Apontar e justificar as cores de 
pigmentos e as cores de luz que 
são mais adequadas para 
ambientes específicos como 
hospitais, escolas, órgãos públicos, 
comércios etc. 
• Debater a revolução nos sistemas 
de comunicação com base na 
evolução histórica dos 
mecanismos de transmissão e 
recepção de imagem e som. 
• Investigar os mecanismos de 
transmissão e recepção de dados 
via ondas de rádio, cabos e via 
Internet, identificando as funções 
de objetos como rádios, televisão, 
antenas, satélites, computadores, 
rede de Internet etc. nos processos 
de transmissão de imagem e som. 
• Argumentar sobre as 
transformações sociais e culturais 
proporcionadas pelo acesso a 
novas mídias sociais baseadas na 
transmissão via Internet de 
imagem e som. 
• Explorar as implicações do uso 
das radiações eletromagnéticas 
em controle-remoto, telefone 
celular, forno de micro-ondas, 
fotocélulas etc. 
• Reconhecer as fontes das 
diferentes radiações 
eletromagnéticas. 
• Classificar as radiações 
eletromagnéticas por suas 
frequências e comprimentos de 
onda. 
• Discutir o papel do avanço 
tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica 
(raio X, ultrassom, ressonância 
nuclear magnética) e no 
tratamento de doenças 

(radioterapia, cirurgia ótica a laser, 
infravermelho, ultravioleta etc.). 

 

2º e 3º Bimestres 
Vida e Evolução 
• Hereditariedade 
• Transmissão de informação 
genética; 
• Relação entre ascendência e 
descendência • Reprodução e 
transmissão da informação 
genética 
• Informação genética e 
características físicas 
• História da genética 
• Noções básicas da genética 
mendeliana 
• Experimentos de Mendel 
• Genes e traços hereditários 
• Alelos dominantes e alelos 
recessivos 

Vida e Evolução 
• Compreender a atuação dos 
gametas na transmissão de 
informação genética. 
• Associar as características físicas 
entre as gerações de uma mesma 
família. 
• Compreender que o patrimônio 
genético de um indivíduo é 
fornecido em igual parte pelos 
gametas dos genitores. 
• Conhecer as principais leis 
estabelecidas pela genética 
mendeliana. 
• Compreender a atuação dos 
genes na constituição físicas dos 
organismos. 

14 – Darwin na prática: montagem 
do experimento 
15 - Extração de DNA da banana 
e do morango 
16 - Montando um cromossomo 
17 - Homozigoto ou Heterozigoto? 
18 - Darwin na prática: 
observação após 28 dias, 
preparação para a germinação 
19 - Expressão Gênica e 
Diferenciação Celular 
20 – Conhecendo um pouco da 
genética de populações e 
evolução com os tentilhões 
21 – Família mostro da 
hereditariedade 
22 – Biotecnologia: Clonagem e 
transgenia 
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• História do pensamento 
evolucionista; 
• Ideias evolucionistas de Darwin e 
Lamarck 
• Seleção natural e evolução das 
espécies 
• Diversidade biológica 
• Variação genética 
• Mutações aleatórias 

• Ancestral comum 
• Seleção natural, ambiente e 
adaptação 
• Surgimento de novas espécies 

• Unidades de Conservação 
• Tipos de Unidades de 
Conservação 
• Objetivos e importância das 
Unidades de Conservação 
• Meio ambiente e sustentabilidade 
• Mitigação de problemas e riscos 
ambientais 
• Atores e fatores envolvidos em 
desequilíbrios ambientais 
• Consumo consciente 

• Poder público, sociedade civil e 
meio ambiente 

• Associar a interação dos alelos 
para a formação das 
características dos indivíduos. • 
Destacar a diferença entre 
genótipo e fenótipo. 
• Resolver situações-problema 
envolvendo a transmissão de 
características hereditárias. 
• Explorar modelos que 
representem o processo de 
transmissão de informação 
genética entre gerações. 
• Conhecer a história do 
pensamento evolucionista; 
• Destacar o ineditismo das ideias 
de Lamarck e Darwin considerando 
o contexto histórico. 
• Destacar a contribuição da teoria 
da evolução e do conceito de 
seleção natural de Darwin ao 
pensamento evolucionista. 
• Comparar as diferenças e 
semelhanças entre as ideias 
evolucionistas de Lamarck e 
Darwin. 
• Associar as ideias evolucionistas 
de Darwin à diversidade biológica 
observada. 
• Ilustrar a atuação da seleção 
natural em populações animais. 
• Associar a transmissão de 
características genéticas ao 
surgimento de variações em uma 
determinada espécie. 
• Associar o surgimento de novas 
espécies a partir de espécies 
préexistentes. 
• Associar a evolução das espécies 
à descendência com modificações. 
• Destacar a influência do ambiente 
e da competição na seleção de 
características genéticas das 
espécies. 
• Compreender a ideia de ancestral 
comum, considerando as 
modificações das espécies ao 
longo do tempo. 
• Conhecer o que são Unidades de 
Conservação. 
• Conhecer os principais tipos de 
Unidades de Conservação. 
• Destacar e justificar as diferenças 
entre os tipos de Unidades de 
Conservação. 
• Compreender que as Unidades 
de Conservação são estabelecidas 
com os objetivos de preservar e/ou 
conservar determinadas regiões, e 
estipulam legalmente as atividades 
que poderão ser realizadas em 
suas áreas para garantir a 
preservação e conservação da 
biodiversidade e do patrimônio e 
recursos naturais. 

23 - Darwin na prática: 
Observação da germinação das 
sementes. Conclusões 
24 – Corredor ecológico; troca 
genética 
25 e 26 - Os problemas 
ambientais são culpa das ações 
humanas ou um castigo dos 
céus? Desvendando o mistério 
por meio do método cientifico 
27 – Cerrado e Mata Atlântica: 
hotspots brasileiros 
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 • Pesquisar estratégias e ações 
bem-sucedidas na solução de 
problemas e riscos ambientais. 
• Identificar problemas ambientais 
que afetam a sociedade local, 
como a escola ou a comunidade 
do entorno, e examinar suas 
causas, apontando os atores que 
podem colaborar com o 
enfrentamento dos problemas. 
• Elencar iniciativas individuais e 
coletivas para minimizar os 
problemas ambientais identificados 
no contexto local. Destacar o papel 
do poder público e da sociedade 
civil na solução de problemas 
ambientais. 

 

4º Bimestre 
Terra e Universo 
• Composição, estrutura e 
localização do Sistema Solar no 
Universo 
• O Sistema Solar e a Via Láctea 

• A Via Láctea e o Universo 
• Diferentes leituras do céu pelos 
povos e necessidades culturais 
• Sobrevivência da vida humana 
fora da Terra 
• Ciclo de vida de uma estrela 
• Efeitos da evolução estelar do 

Sol sobre o nosso planeta 

Terra e Universo 

• Compilar as diferentes leituras do 
céu realizadas pelas culturas 
urbanas, indígenas, quilombolas, 
campesinas etc., e investigar como 
estavam associadas as suas 
atividades de caça, agrícolas, de 
construção, de migração, de 
sazonalidades, de orientação 
espacial e temporal etc. 
• Descrever a composição, formato 
e a estrutura dos componentes do 
Sistema Solar (Sol, planetas 
rochosos, planetas gigantes 
gasosos e corpos). 
• Reconhecer que a Via Láctea é 
formada por um conjunto de 
corpos celestes. 
• Localizar o Sistema Solar na 
nossa galáxia. 
• Reconhecer que o universo é 
formado por bilhões de galáxia 
com diferentes tamanhos e 
formatos. 
• Reconhecer que nossa galáxia é 
apenas uma dentre bilhões. 
• Discutir e descrever as 
concepções das diferentes 
culturas, incluindo os indígenas, os 
maias e quilombolas, sobre a 
origem da Terra, do Sol ou do 
Sistema Solar. 
• Examinar as principais missões 
tripuladas ao espaço, apontando 
os desafios tecnológicos e 
fisiológicos. 
• Discutir as condições necessárias 
e limitações da vida humana fora 
da Terra. 
• Selecionar argumentos e discutir 
sobre a viabilidade da 
sobrevivência humana fora da 
Terra, tomando como base as 
experiências e desafios 
vivenciados nas estações 
espaciais e considerando as 
alterações fisiológicas do corpo em 
razão das condições que são 
oferecidas pelo planeta Terra como 

28 – A origem do Universo 
29- -Você já viu um céu como 
esse? 
30 – Como enxergar mais longe? 
31 - Construindo uma luneta 
32 - Como encontrar uma estrela 
no céu? 
33 – Medindo o diâmetro do sol 
34, 35 e 36 – Conhecendo o 
sistema solar: Construção de um 
sistema solar em escala de 
tamanho e distância 
37 – Medindo a distância de uma 
estrela 
38 – De que são feitas as 
estrelas? 
39 – Ciclo de vida de uma estrela 
40 – Como é nossa galáxia? 
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 atmosfera, magnetosfera, campo 
gravitacional, geosfera, hidrosfera 
etc. 
• Argumentar sobre a necessidade 
e viabilidade da sobrevivência 
humana fora do Planeta Terra 
considerando as características 
dos planetas, as distâncias e os 
tempos envolvidos em viagens 
interplanetárias e interestelares. 
• Conhecer os diferentes ciclos 
evolutivos estrelares. 
• Relacionar o ciclo evolutivo 
(nascimento, vida e morte) de uma 
estrela as suas dimensões. 
• Analisar o ciclo evolutivo do Sol e 
os efeitos desse processo no 
nosso planeta. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

A LEI LDB 9394/96 deu poderes as Secretarias Estaduais de Educação para 
estabelecerem a sua própria política educacional, que por sua vez a Secretaria de 
Educação do DF concedeu autonomia às escolas para desenvolverem projetos e 
atividades que atendam as necessidades específicas de seus alunos e comunidade, 
de modo a adequar a ação pedagógica às singularidades e as características locais, 
em conformidade com o espírito dessa lei. 

Com base no Currículo em Movimento da Educação Básica e seus Eixos 
Transversais e nas ações propostas no nosso Projeto Político Pedagógico que nos 
inspiramos para elaborar este projeto e aproveitando as iniciativas da educação 
integral para assegurar as condições mínimas necessárias ao desenvolvimento dos 
objetivos do ensino da música, além de contribuir para a integração da escola com a 
comunidade por intermédio de ações que despertem o interesse dessa e o seu 
engajamento nos esforços voltados à melhoria da escola. 

 
2. TÍTULO DO PROJETO: EDUCAÇÃO COM MÚSICA 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO 
Diante de nossa realidade escolar composta de vários estudantes em 

situação de defasagem escolar, baixo desempenho e baixo auto-estima, e ainda, 
desinteresse pela experiência escolar, o grupo gestor e os docentes do CEF 03, 
empenhado em criar oportunidades para que os estudantes possam ter 
potencializadas suas aprendizagens a partir de uma proposta pedagógica 
diferenciada, criou o projeto EDUCAÇÃO COM MÚSICA. A iniciativa representa o 
movimento e esforço da unidade escolar em atacar a evasão escolar e o desinteresse 
– que tem preocupado e impactado diretamente o trabalho pedagógico. 

O projeto “Educação com Música” já está sendo desenvolvido nesta unidade de ensino 
desde 2014 com excelente resultado pedagógico, já que com a educação musical foi 
percebido que o aluno apreende o trabalho em equipe, melhora sua coordenação, torna a 
leitura uma prática e fica motivado para a vivência escolar. 

 
 
 

4. ESCOLHA DO TEMA GERADOR 

A ESCOLA MELHORADA PELA MÚSICA 

 
 

 
5. PÚBLICO ALVO 

O projeto “Educação com Música” é destinado aos alunos regularmente matriculados 

dos 6º ao 9º ano do ensino fundamental anos finais. 
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6. JUSTIFICATIVA 
O estudo, apreensão e o domínio da música exigem do indivíduo a utilização 

simultânea dos diferentes aspectos da mente humana: 
Os sentidos; 
As emoções; 
A intuição; 
O pensamento. 
A música possibilita o desenvolvimento e a ampliação dos aspectos da 

cognição, sensibilidade e intuição no sentido de contribuir para a formação do 
indivíduo preparando-o para atuar e interagir de maneira consciente e sensível junto 
a realidade que o cerca. 

Assim sendo, durante a formação intelectual do aluno, o contato com os 
processos de produção, análise crítica e contextualização das linguagens artísticas, 
favorece o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores e amplia a percepção 
e a sensibilidade estética do educando. A sua prática deve estruturar-se na pesquisa, 
na produção artística, na leitura, na apreciação da estética musical local e nacional, 
inter-relacionados a universal e na identificação das influências das interações e das 
intervenções dessas produções durante o processo histórico brasileiro e mundial e no 
contexto atual. 

A música desenvolve no aluno habilidade motora, sensitiva e cognitiva, 
despertando o raciocínio lógico, melhorando o seu poder de concentração e 
criatividade, ajudando-o por intermédio dessas habilidades adquiridas no aprendizado 
de modo geral, em qualquer área e(ou) disciplina. 

Dentro de nossa comunidade existem grandes talentos que ainda não tiveram 
oportunidade de desenvolvimento, seja por falta de oportunidade ou condições 
financeiras para custear um estudo de música ou comprar um instrumento musical. 
Desse modo, as aulas de músicas estarão despertando o interesse e vocação dos 
alunos a desenvolverem o seu lado artístico musical. 

 
6.1 PRESSUPOSTOS LEGAIS 

 
O projeto em tela toma como marcos legais o Currículo em Movimento da 

Educação Básica e o Projeto Político-Pedagógico da escola. 
A perspectiva da escola é munir os estudantes de recursos simbólicos, culturais 

e saberes que possam apoiar os processos de desenvolvimento e tornar a experiência 
educacional exitosa. 

Conforme prevê o Currículo em Movimento da Educação Básica. 
. . . o ser em formação é muldimensional, com identidade, história, desejos, 

necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular. . . E a educação é 
uma prática social, que une dos homens entre si em torno do direito de aprender e da 
conquista da cidadania (Curriculo em Movimento, 2014,p.10) 

Com a realização do referido projeto, os estudantes passam a ver a escola 
como formadora de diferentes saberes e práticas na escola, e assim, tornam-se 
capazes de entender a escola que ensina matemática, língua portuguesa, geografia e 
também educação musical. 

Já o Projeto Político-Pedagógico orienta as ações da escola e se compromete 
com a missão de mostrar ao aluno que através da escola sua vida pode ser 
transformada, que podemos estimular o crescimento, a construção da sua 
personalidade e o desenvolvimento do seu senso crítico; bem como, favorecer a 
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construção de uma sociedade composta por sujeitos capazes de interagir, propor e 
transformar a sua realidade (PP, 2016, p.06). 

A concepção de educação musical assumida neste projeto pressupõe que 
todas as atividades são e devem ser entendidas como educativas e curriculares. As 
atividades culturais e artísticas devem fazer parte de um projeto curricular integrado, 
oferecendo oportunidades para aprendizagens significavas e irradiador da cultura 
para constrí-la. 

Os Eixos Transversais propostos pelo currículo da educação básica da SEEDF, 
contemplam o nosso projeto, principalmente, CIDADANIA E EDUCAÇÃO PARA OS 
DIREITOS HUMANOS, porque nosso projeto trabalho levando em consideração a 
percepção dos problemas sociais existentes na escola e incentiva as diversas formas 
de participação dos alunos na escola. 

Em 1957, Anísio Teixeira, então diretor do INEP, apresenta um Plano 
Educacional para Brasília. Pensou numa educação integral, onde crianças e 
adolescentes teriam um ambiente de interação entre sociedade e escola. 

A concepção de educação integral assumida neste Currículo pressupõe que 
todas as atividades são e devem ser entendidas como educativas e curriculares. 
Diferentes atividades- esportivas e de lazer, culturais, artísticas, de educomunicação, 
de educação ambiental, de inclusão, entre outras- fazendo parte de um projeto 
curricular integrado, oferecendo oportunidades para aprendizagens significativas e 
prazerosas e não extracurriculares ou extraclasse. 

 
6.2 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
6.2.1 RECURSOS HUMANOS 

Necessidade de um professor ou professora de carga horária de 40 horas, com 
profundo conhecimento em ministrar educação musical. Solicitamos que seja o 
professor Martinho Pereira matrícula:200.458-5, uma vez que o mesmo já trabalha 
com o projeto desde 2014 e apresenta uma boa experiência na área musical. 

6.2.2 RECURSOS MATERIAIS 

A escola já possui toda estrutura para a execução do projeto, com espaço físico 

e instrumentos musicais diversos. 

 
7 PÚBLICO ALVO 

Alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental Séries Finais turno 
diurno desta unidade escolar. Serão atendidos 380 alunos. 

 
8 OBJETIVOS 

8.2 OBJETIVO GERAL 

Utilizar a educação musical com vistas à promoção de momentos prazerosos 

aos alunos e, consequentemente, reduzir os índices de evasão escolar e de 

reprovação. Além disso, buscar-se-á preparar o aprendizado musical do educando a 

fim de que possa ele atuar, como instrumentista, em quaisquer modalidades musicais, 

tais como: 
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 Banda Marcial 

 Banda de Música 

 Banda de Percussão 

 Fanfarra 

 Conjunto 

 Conjunto Coral 

 Orquestra 

 Músico Solo 

 
8.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar a música como forma de facilitar a compreensão dos conteúdos de 

todas as disciplinas; 

 Despertar no aluno seus dons artísticos; 

 Trabalhar a criatividade; 

 Desenvolver a concentração; 

 Desenvolver a obediência e disciplina; 

 Aprimorar os valores humanos; 

 Desenvolvimento da sensibilidade do indivíduo. 

 
9 CONTEÚDOS 

 

 
1º Bimestre 

Conteúdos Expectativas 

- Canções folclóricas e/ou tradicionais na Que os estudantes aprendam a: 

língua portuguesa, espanhola e inglesa;  Desenvolver o posicionamento crítico em 

- Atividades interdisciplinares planejada relação às músicas de tradição. 

na coordenação.  Ampliar o repertório de sons conhecidos e 

 utilizados. 

  Reconhecer ritmos e células rítmicas 

 presentes em determinadas canções. 

2º Bimestre 

 
Conteúdos 

 
Expectativas 

- Canções folclóricas e/ou tradicionais na 

língua portuguesa, espanhola e inglesa; 

Desenvolver   o   espírito   de   curiosidade   em 

relação à prática e experimentação das 
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- Atividades interdisciplinares planejada 

na coordenação. 

sonoridades, produzindo práticas musicais 

coletivas. 

3º Bimestre 

Conteúdos Expectativas 

- - Canções folclóricas e/ou tradicionais na 

língua portuguesa, espanhola e inglesa; 

- Atividades interdisciplinares planejada 

na coordenação. 

Compreenda o conhecimento da música. 

Aprecie e produza trabalhos musicais com 

características populares e realize composição 

a partir de sons da paisagem sonora. 

4º Bimestre 

Conteúdos Expectativas 

- Canções folclóricas e/ou tradicionais na 

língua portuguesa, espanhola e inglesa; 

- Atividades interdisciplinares planejada 

na coordenação. 

Compreenda o conhecimento da música. 

Aprecie e produza trabalhos musicais com 

características populares e realize composição 

a partir de sons da paisagem sonora. 

 

 

 
 

Habilidade- 1º Bimestre 

Estabelecer relações entre diferentes timbres (sons) e os materiais usados, bem como 

as medidas. Agrupar, contar e categorizar, estabelecendo interdisciplinaridade com a 

linguagem matemática. 

Desenvolver o posicionamento crítico em relação às músicas de tradição. 

 Ampliar o repertório de sons conhecidos e utilizados. 

 Reconhecer ritmos e células rítmicas presentes em determinadas canções. 

 Conhecer e reconhecer fórmulas de compassos. 

Analisar a música, como produto cultural, do contexto histórico social geográfico. 

Habilidade- 2º Bimestre 

Estabelecer relações entre diferentes timbres (sons) e os materiais usados, bem como 

as medidas. Agrupar, contar e categorizar, estabelecendo interdisciplinaridade com a 

linguagem matemática. 

Desenvolver o posicionamento crítico em relação às músicas de tradição. 

 Ampliar o repertório de sons conhecidos e utilizados. 

 Reconhecer ritmos e células rítmicas presentes em determinadas canções. 

 Conhecer e reconhecer fórmulas de compassos. 

Analisar a música, como produto cultural, do contexto histórico social geográfico. 



186  

 

Analisar a música, como produto cultural, do contexto histórico social geográfico. 

Habilidade - 3º Bimestre 

Estabelecer relações entre diferentes timbres (sons) e os materiais usados, bem como 

as medidas. Agrupar, contar e categorizar, estabelecendo interdisciplinaridade com a 

linguagem matemática. 

Desenvolver o posicionamento crítico em relação às músicas de tradição. 

 Ampliar o repertório de sons conhecidos e utilizados. 

 Reconhecer ritmos e células rítmicas presentes em determinadas canções. 

 Conhecer e reconhecer fórmulas de compassos. 

Analisar a música, como produto cultural, do contexto histórico social geográfico. 

Habilidade- 4º Bimestre 

Estabelecer relações entre diferentes timbres (sons) e os materiais usados, bem como 

as medidas. Agrupar, contar e categorizar, estabelecendo interdisciplinaridade com a 

linguagem matemática. 

Desenvolver o posicionamento crítico em relação às músicas de tradição. 

 Ampliar o repertório de sons conhecidos e utilizados. 

 Reconhecer ritmos e células rítmicas presentes em determinadas canções. 

 Conhecer e reconhecer fórmulas de compassos. 

Analisar a música, como produto cultural, do contexto histórico social geográfico. 

 

9.2 Atividade básica fundamental para qualquer especialidade musical: 

 Aulas de teoria musical; 

 Aulas de percepção musical (solfejo e redimo) 

 

10 METODOLOGIA 

 
O presente projeto será implementado em conjunto com todas as disciplinas, 

inclusive a educação integral. O planejamento das ações será feito durante as 

coordenações e contará com a participação da equipe gestora, dos professores, 

coordenadores e do professor responsável pela condução do projeto. Sabendo-se que 

a musicalização é um poderoso instrumento para estimular atributos no indivíduo 

como a sensibilidade, a concentração e o raciocínio, os educadores da Instituição de 

Ensino atuarão em parceria e mediante a escolha de temas transversais, a fim de que 
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o processo ensino-aprendizagem obtenha melhores resultados com o apoio da 

música. 

O professor responsável por ministrar as disciplinas constantes do currículo 

atuará em parceria com o coordenador do projeto a fim de que sejam traçados 

caminhos para melhor compreensão do conteúdo, sobretudo nas aulas de língua 

portuguesa, língua estrangeira e arte, disciplinas nas quais a Escola têm se destacado 

desde a implementação do projeto (Finalista na última edição das OLIMPÍADAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA; finalista no Festival de Música, publicação de livros de 

poemas, etc). Bons índices de aprovação e baixa evasão escolar também podem ser 

atribuídos ao projeto. 

 
11. AÇÕES 

Seleção, pelos professores, dos temas transversais e das músicas a serem 

trabalhadas; 

Elaboração de materiais que façam correspondência entre o conteúdo a ser 

ministrado e as músicas selecionadas; 

Confecção de materiais pedagógicos a serem disponibilizados aos alunos; 

Abordagem do conteúdo, pelo professor responsável pela disciplina curricular, 

em concomitância com as aulas de música ministradas no projeto; 

Apresentação, fixação e avaliação do conteúdo mediante a utilização do 

material já confeccionado pelos discentes; 

Construção de paródias, poemas, textos dissertativos, composições musicais, 

etc; 

Apresentação dos materiais produzidos pelos alunos (festival de música na 

própria escola, publicação de livros; organização se saraus e semanas literárias, entre 

outros). 
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12. CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 
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7:30 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

8:20 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

9:10 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

10:15 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

11:00 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

13:00 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

13:50 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

14:40 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

15:45 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

16:45 20 ALUNOS 20 ALUNOS 20 ALUNOS 

 
13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

A cada bimestre o projeto será avaliado por todos os segmentos da unidade 

escolar. Os alunos inseridos no projeto passarão por avaliação a cada atividade, 

sendo que seu desempenho pode ser acompanhado através de diversos fatores tais 

como: interesse, nível de aprendizagem e a participação no desenvolvimento das 

aulas. Inegavelmente, os procedimentos de avaliação irão contribuir para a formação 

dos alunos e consequentemente a elevação do projeto. 
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NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS: 900 ALUNOS 
ESPAÇO UTILIZADO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROJETO: 
laboratório de informática PERÍODO DE EXECUÇÃO: ANO LETIVO DE 2019 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO: professor Luciano da Silveira Queiroz. 

1 - Apresentação 

Segundo Leonardo Tomé “O futuro dos seres humanos depende da educação 

e toda tecnologia e sua adaptação trabalhada hoje formam uma série de caminhos 

para o ser de amanhã percorrer”. Podemos observar que a cada dia a tecnologia se 

torna mais presente nos nossos dias e nos estimula a descobrir novas formas de 

aprender. A medida que avançamos em tecnologia a educação vai sendo convidada 

a descobrir novos caminhos e deixar o modelo tradicional de ensino. 

           A proposta deste projeto é apresentar alguns desses novos caminhos que 

podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem levando a informática para 

o dia-a-dia da sala de aula e tornando-a ferramenta importante para o crescimento da 

qualidade do ensino. 

 
2 - Título do projeto 

Ensinando melhor com mais informática 

3 - Problematização 

Nas últimas décadas a informática vem ganhando cada vez mais espaço no cotidiano 

da sociedade. Cada vez mais as crianças e jovens entendem a informática como algo 

necessário para o convívio social e não apenas para estudantes e profissionais da 

área. O momento é de extrema informatização e a escola deve oferecer aos alunos 

recursos para adquirirem conhecimentos e estarem contextualizados com a realidade 

tecnológica que vivemos. O Brasil possui um grande número de internautas, mas a 

proposta de utilização da internet é vista muito mais como uma ferramenta de 

divertimento do que de aprendizado. Falta inclusive capacitação das crianças e jovens 

para que a internet também seja vista como uma fonte ilimitada de conhecimento e 

um grande apoio no processo de aprendizagem. Tudo se limita a copiar e colar sem 

critério ou avaliação dos conteúdos. Grande parte dos alunos também carece de 

conhecimentos básicos de edição de textos, planilhas, apresentações e outros 

softwares que são ferramentas úteis para a realização de trabalhos escolares. A 

“Inclusão Digital” faz parte de um processo de transformação que a sociedade vive e 

a escola deve ser um ente ativo nesse processo levando aos alunos os recursos 
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necessários para se qualificarem como “incluídos digitais”. Além disso, segundo 

pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP, alunos 

com acesso a internet obtiveram melhor desempenho no Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB. Isso demonstra que apostar na inclusão digital proporciona 

uma melhora no desempenho de várias outras disciplinas, além da informática. E 

ainda há que se considerar que a informática é uma das áreas que mais cresce 

atualmente e independentemente da área de atuação, o profissional deve possuir um 

conhecimento básico da mesma. Os alunos devem estar preparados e capacitados 

para essa realidade e mais uma vez a escola tem o papel de oferecer a eles condições 

adequadas para enfrentarem um mundo cada vez mais tecnológico. A proposta deste 

projeto é oferecer aos alunos capacitação e inclusão digital, além de demonstrar a 

importância da utilização da informática como ferramenta de aprendizagem. 

4 – Tema 

Como a informática pode melhorar o processo de ensino oferecendo novos 

recursos para o aprendizado. 

5 – Público alvo 

Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental do CEF - 03. Os alunos do ensino 

integral receberão um curso básico de informática como atividade do contraturno e os 

demais alunos poderão realizar pesquisas e aulas no laboratório conforme interesse 

dos professores das disciplinas. 

6 – Justificativa 

O projeto se justifica pela necessidade atual da escola de oferecer aos alunos 

condições de serem incluídos digitalmente. A informática já é vista em muitos casos 

como ferramenta de grande importância para o processo de aprendizagem e não pode 

ser descartada da vida escolar dos alunos. Alguns itens podem ser destacados como 

justificativa: utilização do computador como ferramenta de integração, oferecer mais 

recursos didático-pedagógicos aos alunos, oferecer uma visão que vai além da sala 

de aula com a realização de pesquisas e utilização do computador como ferramenta 

de trabalho. 

7 – Objetivos 

c) Objetivo Geral 

Proporcionar aos alunos acesso à informática como ferramenta de ensino e 

aprendizagem, integração, motivação e inclusão social. 
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d) Objetivos Específicos 

Estimular e promover o conhecimento da informática aplicada ao conteúdo 

trabalhado em sala com os alunos de todas as turmas. 

Utilizar a informática como um recurso útil para realização de pesquisas que 

complementem o conteúdo trabalhado em sala. 

Estimular e ampliar o conhecimento técnico dos alunos por meio de cursos 

técnicos de nível básico. 

8 – Conteúdo 

O conteúdo do curso básico de informática oferecido aos alunos do ensino integral 

será definido pelo coordenador do projeto de informática do laboratório, mas deverá 

conter necessariamente: internet, edição de textos, edição de planilhas e edição de 

apresentações. Poderão ser incluídos conteúdos complementares a cargo do 

professor e conforme o desempenho apresentado pela turma. 

Para as outras duas propostas(realização de aulas e pesquisas no laboratório) o 

conteúdo será definido pelo professor da disciplina e o laboratório será utilizado como 

ferramenta para aplicação do conteúdo. Não há restrição de conteúdo ou disciplina e 

todos os professores de todas as disciplinas poderão utilizar o laboratório conforme a 

necessidade e disponibilidade do mesmo. 

9 – Metodologia 

O projeto será divido em três grupos de atividades: curso básico de informática, aulas 

das diversas disciplinas no laboratório utilizando ferramentas que auxiliem o 

aprendizado dos conteúdos e realização de pesquisas relacionadas as atividades 

trabalhadas em sala. 

9.1 – Informações básicas de informática 

As informações de informática serão oferecidas aos alunos durante o contraturno para 

aquisição de conhecimentos de utilização de computador que abrangerá desde 

ensinamento básicos com ligar o computador até às funções um pouco mais 

complexas que serão necessários para que os alunos possam iniciar no universo da 

informação e tecnologia. 

9.2 – Aulas no laboratório 

As aulas no laboratório de informática serão implementadas em conjunto com todas 

as disciplinas, inclusive a educação integral. O planejamento das ações será feito 

durante as coordenações e contará com a participação da equipe gestora, dos 
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professores, coordenadores e do professor responsável pela condução do projeto. O 

professor irá aproveitar  o fato da aula no laboratório de  informática ser motivadora 

e que atrai o interesse dos alunos para estabelecer conexões entre o conteúdo a ser 

ministrada e as possibilidades que uma aula no laboratório de informática da escola 

pode oferecer, usando de recursos como as palavras cruzadas on-line em uma aula 

de língua portuguesa ou, até mesmo, apresentar ferramentas e aplicativos aos alunos 

que ajudem no estudo dos conteúdos vistos em sala de aula . 

 
9.3 – Pesquisas no laboratório 

A pesquisa no laboratório atende os alunos da nossa escola que não conseguem 

utilizar computadores em casa por questões financeiras, e buscam no laboratório de 

informática a realização de pesquisas e atividades que reforcem a assimilação dos 

conteúdo trabalhados em sala. As pesquisas no laboratório de informática podem ser 

realizadas por alunos de qualquer disciplina no horário contrário da sua aula. 

 
9.5 – Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento será definido pela Direção da escola em conjunto com o 

professor do laboratório buscando atender da melhor forma as necessidades dos 

alunos. 

10 – Cronograma 

10.1 – Curso de informática 

O curso será aplicado durante todo o ano e o cronograma será de um módulo 

por bimestre do ano letivo .. 

10.2 – Aulas no laboratório 

As aulas serão planejadas nas coordenações e poderão ocorrer durante todo o 

ano letivo . 

11 – Acompanhamento e avaliação 

11.1Acompanhamento 

O professor do laboratório de informática irá acompanhar o 

desenvolvimento projeto “ENSINANDO MELHOR COM MAIS 

INFORMÁTICA” através dos resultados das atividades propostas pelos 

professores de diversas disciplinas que fizeram uso do laboratório para 

desenvolvimento de suas aulas e também pelo uso de chats, fóruns e outras 

https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-sala/
https://www.somospar.com.br/tecnologia-na-educacao-e-motivacao-em-sala/
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formas que favoreça a interação com os alunos e, que assim, seja possível 

diagnosticar as potencialidades e deficiências do projeto. 

 
11.2 Avaliação 

A avaliação do curso ministrado, aulas e pesquisas realizadas no laboratório 

será contínua por meio de observações feitas durante as aulas, pelos 

professores regentes e também através de chats e fóruns. A equipe gestora, 

coordenador do projeto “ENSINANDO MELHOR COM MAIS 

INFORMÁTICA”, professores e coordenadores irão aproveitar as 

coordenações para avaliar e propor melhorias no desenvolvimento do 

projeto. 
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INFANTES EM CENA 
 
 
 

 

1. DADOS DA ESCOLA 

 
1.1) Coordenação Regional de Ensino: Gama 

1.2) Unidade escolar: Centro de Ensino Fundamental 03 do Gama - CEF 03 

1.3) Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Fundamental II / 2º Ciclo / 

Bloco 1 e 2/ 7ºe 8º anos 

1.4) Área de conhecimento/Componente curricular: Linguagens e Códigos / 

Artes - Artes Cênicas 

1.5) Professor: Ezequias Andrade / Matrícula: 698717/ Contato: (61) 92137126 / 

e-mail: anndrade2014@gmail.com 

 
 
 
 

2. INFANTES EM CEN APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 
 
 

A prática continuada do teatro por crianças e jovens, aliadas à frequentação aos 

espetáculos, cria uma via de mão dupla que favorece a compreensão do fenômeno 

teatral. O exercício dramático sensibiliza para uma recepção mais atenta, crítica e 

aberta a concepções cênicas novas e divergentes. Ao mesmo tempo em que a ida ao 

teatro, o diálogo com as obras contemporâneas possibilita melhor aproveitamento 

dessas atividades em sala de aula. A prática teatral pode ser incentivada tanto por 

meio de jogos de expressão dramática proposta nas aulas, como também pela 

montagem de espetáculos com alunos, que, nesse caso, podem participar de todo o 

processo de construção de uma peça, ganhando intimidade com os meandros da arte 

teatral. (Desgranges, 2010). 

mailto:anndrade2014@gmail.com
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Tal pensamento, aliado à ideia de que “o processo de criação de cenas oportuniza o 

fortalecimento da coletividade, permite criar sentimentos de pertencimento e 

desenvolve a capacidade crítica por meio da convivência e interação com diferentes 

culturas em diversos contextos históricos” (Currículo em Movimento, 2015), justificam 

a proposta do projeto pedagógico que ora se apresenta. O Infante em Cena utiliza a 

prática formal do teatro como metodologia de ensino da cena artística teatral e propõe 

uma pedagogia do teatro aliada a uma pedagogia do espectador, dentro da grade 

horária, no cotidiano da escola, fazendo dela um hábito, sem, necessariamente, ser 

uma apoteose. Desse modo, o teatro torna-se um direito de todos, pois todos os 

alunos da classe, tanto os que têm, como os que não têm afinidade com a linguagem 

podem usufruir dela, seja como artista ou como espectador da cena. Esta proposta 

traz aos estudantes dos anos finais do CEF 03 do Gama a oportunidade de 

conhecerem e se apropriarem dessa linguagem artística para dela fazerem uso, como, 

quando e se desejarem. 

 
Intitulado de Infantes em Cena, o projeto utiliza a dramaturgia como linha condutora 

do processo educativo e criativo dentro da sala de aula. E tem como proposta final a 

montagem de uma cena, um esquete, um ato no final do 7º ano e uma peça teatral 

completa no final do 8º ano. Apresentá-la, no final do processo, dentro e fora da 

Unidade de Ensino. Assim o projeto gera produto artístico que pode ser objeto de 

fruição de toda escola e de toda a comunidade escolar. 

 
 

 
3. OBJETIVO GERAL 

 
3.1) Estimular e aprimorar a leitura do mundo utilizando a dramaturgia e a 

encenação como instrumentos mediadores do processo criativo e educativo. Bem 

como, favorecer o estímulo e a utilização da criatividade como mecanismo de 

comunicação e expressão das suas ideias, seus sentimentos e seus pensamentos 

acerca do seu universo pessoal e do universo como um todo. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

4.1) Conhecer e compreender a Desenvoltura, a Beleza, a Forma e a Integridade 

como qualidades fundamentais da Arte; 

4.2) Identificar e perceber presença das qualidades da arte nas artes cênicas; 

4.3) Estimular o desenvolvimento das habilidades psicofísicas e psicossociais 

necessárias à boa expressão cênica; 

4.4) Estimular a observação da realização cênica para aprimorar o olhar e a 

percepção das linguagens, das estéticas e das temáticas apresentadas; 

4.5) Despertar a consciência de que não existe uma verdade cênica absoluta; 

4.6) Despertar a consciência e a valorização da diversidade cultural negra e 

indígena presentes na cultura brasileira; 

4.7) Conhecer e compreender os conceitos de cena 

4.8) Identificar os diferentes tipos de cenas; 

4.9) Representar teatralmente os diferentes tipos de cenas; 

4.10) Transformar   as   diversas   cenas   não   teatrais   em  cenas  teatrais, e/ou 

videográficas; 

4.11) Conhecer a origem e evolução da cena teatral ao longo do tempo, traçando 

um paralelo com as artes cênicas contemporâneas; 

4.12) Pesquisar as principais manifestações culturais afro-brasileiras e indígenas na 

cultura brasileira; 

4.13) Perceber-se como principal agente de construção da experiência cênica 

artística e não artística. 

 
 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
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5.1) A Preparação do Ambiente de Trabalho 

 
 

Para realizar um trabalho de teatro com estudantes é necessário estabelecer uma 

organicidade no ambiente observando o espaço, o tempo e os estudantes envolvidos 

no processo. O espaço deve oferecer condições para a realização do estudo da obra, 

da construção da expressão verbal e da construção da expressão corporal; O tempo 

deve permitir a realização tranquila e fluida do método; E os estudantes devem ser 

acolhidos e estimulados a superarem seus limites psicofísicos e criativos, a colocarem 

suas diversas habilidades à disposição do processo criativo que viverão e construirão 

em parceria com o professor-diretor, tendo uma peça de teatro como fio condutor do 

processo. 

 

 
5.2) A Seleção de uma peça de teatro 

 
 

Qualquer obra dramatúrgica pode ser selecionada como base para o desenvolvimento 

do processo criativo de uma cena substantiva teatral. A proposta de trabalho e as 

finalidades artísticas e educativas é que determinará a escolha do professor-diretor, 

este poderá considerar os aspectos pedagógicos, artísticos, linguísticos, temáticos 

para elaborar sua proposta, bem como observar as dimensões cognitivas, sociais, 

físicas, do público com qual vai trabalhar. 

Esta é uma atividade muito importante, é o princípio do trabalho a percorrer, pois o 

texto escolhido fará parte do processo por um longo período. Ele pode ser trabalhado 

na íntegra ou parcialmente. Considerando o segundo caso, pode-se selecionar um 

ato, uma seção, uma cena ou trecho da peça que possua um sentido lógico e trabalhá- 

lo isoladamente. Ou também é possível optar por um processo escalonado, que vai 

ampliando o grau de abordagem observando os aspectos de quantidade e 

complexidade da peça teatral: montando a cena 1, depois a cena 2, depois a 3... um 

ato completo, dois atos, três atos... A peça inteira. Uma vez definidas as escolhas já 

é possível iniciar o processo criativo. 

 
 
 

5.3) O Processo Criativo 
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 Leitura corrida da Peça Completa: Feita pelo professor em parceria com os 

estudantes da classe (O convite é feito para todos os estudantes da classe, mas 

aqueles que não se sentirem à vontade para fazê-lo pode apenas acompanhar a 

leitura daqueles que aceitaram o convite). À medida que leitura ocorre os estudantes- 

ouvintes podem entrar na atividade.

 
 
 

 Análise da estrutura da peça: Aqui o professor: identifica o dramaturgo, o 

gênero, a estética; disseca sua estrutura apontando os atos, as cenas, os quadros, as 

falas, as unidades de ação componentes da peça.

 
 
 

 Análise do enredo da peça: Aqui o grupo vai conhecer a Circunstância 

Proposta da peça: Coletivamente responderão às questões: Qual é a ação? Quem a 

pratica? Onde e quando ocorre?

 
 
 

A leitura oral e coletiva da peça feita em classe aqui denominada de “Ciranda da 

Leitura” oportuniza ao trabalho a construção do princípio da união dos envolvidos no 

processo em torno da obra dramática; Permite que o professor conheça as 

características da habilidade de leitura oral (decodificação dos sinais gráficos e todos 

os elementos linguísticos e gramaticais presentes na obra dramática) dos envolvidos. 

Por meio desta análise o professor vai colocar o estudante em contato com a 

linguagem dramatúrgica, levando-o a conhecer esse gênero literário. Além disso, dará 

inicio ao processo de interpretação textual, levando-o ao exercício desta habilidade 

intelectual. 

Além de dar sequência ao processo de interpretação textual, permite um 

aprofundamento da compreensão das particularidades do enredo. Se, feito 

coletivamente, em sala de aula, promove o compartilhamento de ideias e o exercício 

de debate, contribuindo para o exercício da oralidade. 
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 Conexão dos elementos da circunstância proposta com os elementos do

teatro: Nesta fase, o professor correlaciona a ação dramática: o personagem, o 

espaço e o tempo da peça com os elemento da cena: a interpretação, o cenário, a 

iluminação, a sonoplastia respectivamente, entre outros, colocando-os visualmente 

em uma tabela. 

 
 
 

 Definição da cena, quadro ou ato: Uma cena é apontada pelo professor- 

diretor para ser trabalhada com a classe. Com ela será desenvolvido toda proposta 

metodológica.

 
 

 
5.4) A Construção da Expressão Verbal e Vocal 

 
 

 A construção da expressão verbal ocorre quando o professor-diretor auxilia o 

estudante-ator a elaborar a forma como irá expressar vocalmente o texto em cena. 

Para isto ele utiliza recursos gráficos e um sistema escalonado de atividades que o 

levarão a uma aquisição e ampliação do domínio do texto.

 
Este trabalho deve ser realizado com minucioso cuidado, pois ele auxiliará na 

definição dos papéis que os estudantes-atores interpretarão: quem faz qual 

personagem; Propiciará o surgimento da forma como ele interpretará o seu 

personagem; E trará uma sequência de atividades que auxiliarão na estruturação da 

expressão da palavra utilizando o recurso da voz. São elas: 

Esta é a oportunidade de se conhecer as potencialidades e/ou habilidades artísticas 

e não artísticas dos estudantes para que todos possam se sentir incluídos na proposta 

futura de encenação. Ocorre assim, a construção de um "mural de talentos" no qual 

constará o nome de cada estudante e a sua potencialidade/habilidade ligada a uma 

ou mais dos elementos do teatro. 



 

corporal presentes na cena. Ela é colocada ao lado dos sinais de pontuação presentes 

no texto escrito. Na Leitura Dramática ela vai chamar atenção para as pausas sonoras 

que devem ser feitas durante a expressão vocal das fala. 

Ao assinalar o fim de uma unidade de ação e o início de outra, a barra vertical contribui 

para percepção de que cada uma delas contém uma única informação e que esta não 

pode ser desperdiçada, pois é importante para a estrutura do enredo da peça; Auxilia 

Separa as unidade de ação verbal das unidades ação Barra vertical: 

 
 
 
 
 
 

 

5.5) Leitura Neutra: 

 
 

 Leitura oral ou “Ciranda da Leitura”, feita sem expressividade de qualquer tipo: 

emocional ou intencional. Entretanto, ao realizá-la, o leitor deve respeitar a entonação, 

o tempo e o ritmo proposto pela estrutura linguística e gramatical da peça. Ela coloca

o leitor em contato com circunstância proposta pela cena. 
 
 
 
 

 

5.6) Partitura Dramática: 

 
 

 Marcação feita nas falas da cena com a utilização de símbolos gráficos criados 

para transformar o texto numa partitura, a qual auxiliará o estudante-ator a construir 

a sua expressão verbal e vocal, dando-lhe forma. Esta atividade é feita por todos os 

estudantes, independente da função que irá desempenhar na produção da cena, seja 

ela de ator ou não ator. Aqui começa também a preparação para a leitura dramática. 

 

Símbolos da Partitura Dramática 
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Com esta atividade, o estudante-ator compreende o conceito de ação e difere as 

ações verbais das ações corporais; Percebe que a ação está presente em todas as 

partes da cena; Verifica que uma ação verbal leva a uma ação corporal e vice-versa; 

E compreende que a unidade de ação é a menor parte de uma peça. 
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na compreensão da intenção da ação verbal, já que deixa claro qual é o sinal de 

pontuação que está presente no final de cada uma delas; Gramaticalmente, contribui 

para a formação do conceito e da função dos sinais de pontuação em um texto, já que 

na maioria das vezes uma unidade de ação conterá um verbo em sua estrutura. 

 

 Underline: Ao sublinhar a palavra, este símbolo identifica visualmente a 

palavra tônica de uma unidade de ação. Ao fazer isso o “underline” fará o estudante- 

ator lembrar que aquela palavra deve ser pronunciada com maior ênfase vocal, 

destacando-a sonoramente das demais. Na maioria das vezes a palavra tônica é um 

verbo, mas eventualmente pode ser um substantivo, um adjetivo, um adverbio. Cada 

unidade de ação pode conter uma ou mais palavras-tônicas. A quantidade será 

determinada pelo ator/atriz em parceria com o professor-diretor. A palavra-tônica 

determinará a forma como a fala será interpretada.

Ao destacar a palavra tônica o estudante exercita a compreensão do que é um verbo, 

um substantivo, um adjetivo, distinguindo-os. Ele afina o entendimento do enredo, já 

que é levado imaginar semanticamente aquele termo. No que tange a leitura, ele vai 

auxiliar na articulação das palavras e sua fonologia. 

 

 Elipse: Toda palavra possui uma sílaba-tônica a qual deverá ser 

identificada e marcada com uma elipse. Depois de fazer isso, será possível perceber 

que aquela sílaba deverá ser pronunciada com maior ênfase vocal em relação às 

outras. Isso determinará a forma como expressará a intenção de toda a unidade de 

ação verbal.

Quando identifica e marca a sílaba-tônica o estudante-ator percebe a estrutura do 

vocábulo e ao pronunciá-lo exercita a sua articulação; Na interpretação da unidade de 

ação, a sílaba-tônica auxiliará na expressão da intenção da fala. 

 

 Martelinho Sonoro:    Símbolo que marca o tipo de ênfase vocal que deve 

ser dada à vogal da sílaba-tônica. Com este símbolo sobre a letra, a sua pronúncia 

dever ser feita como uma “martelada de sonora”.
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símbolo  dirá  ao  estudante-ator  que  ele  deve  multiplicar a pronúncia da vogal, 

 
, 

 

5.7) Leitura Dramática: 

 
 

 Leitura oral expressiva, realizada pelo ator, a qual foi construída com ou auxilio 

da Partitura Dramática. Durante a leitura dramática o estudante-ator exporá as 

emoções e as intensões da cena, seguindo e respeitando a forma expressiva 

configurada pela partitura. A leitura dramática leva à memorização das falas e capacita 

o estudante-ator para a próxima fase do processo criativo.

 
 
 

5.7) Memorização das Falas: 

 Consciente da forma expressiva das palavras e do modo como elas serão 

expressas pela sua voz, o estudante-ator irá, agora, ensaiá-las, memorizando-as até 

que fique pronto para próxima fase do trabalho: A construção da Expressão corporal. 

5.8) A Construção da Expressão Corporal

provocando efeitos sonoros de distancia, dor, surpresa, e muitos outros. 

 Extensão sonora: Ao ser colocado sobre a vogal da sílaba-tônica, este 

grafar os símbolos e assim construir sua partitura de acordo com a interpretação 

(entendimento)  textual  que  tem  da  cena.  Ela  é  uma  possibilidade  de  formatar 

a expressão vocal, garantindo que o ator/a atriz tire a fugacidade a sua interpretação. 

A construção da partitura dramática é um trabalho racional, objetivo, mas que permite 

a interação segura com os elementos subjetivos, sensitivos e emocionais da cena. É 

bom lembrar que tudo isso deve ser feito em parceria com o professor-diretor da peça. 

Embora pareça aprisionadora a Partitura dramática não é. Cada ator/atriz pode 

Durante a leitura dramática mudanças podem ocorrer na partitura: alterações da 

posição de cada símbolo, acréscimo de novas pausas, surgimento de novas palavras- 

tônicas, supressão de palavras-tônicas marcadas equivocadamente. Com o exercício 

da leitura dramática, a ação dramática impressa na obra literária começa a sair do 

papel, por meio da expressão vocal, em direção ao palco. 
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 Nesta fase será construída a relação entre o texto, o corpo e o ambiente no 

qual a cena será montada. Também de forma escalonada, o conjunto de ensaios 

levará o estudante-artista a se apropriar dos movimentos, posturas e olhares 

combinados com expressão verbal construída na fase anterior do processo criativo.

 Movimentação de Cena: Elaboração da movimentação de cena a ser feita no 

palco tendo como suporte a circunstância proposta pela cena. Aqui o estudante-artista 

combinará a expressão das unidades de ação verbal (falas) com as unidades de ação 

corporal (rubricas). Ainda é um trabalho racional, o qual só poderá ser feito se o 

mesmo estiver seguro das falas que deve proferir em cena. Movimentação, posturas 

e olhares são elementos criados e definidos pelo estudante-artista, em parceria com 

o professor-diretor, nesta fase do processo criativo.

 

Neste momento o estudante será desafiado a falar o texto sem o suporte do papel, ao 

mesmo tempo em que executará as movimentações solicitadas pelo diretor. É um 

exercício de aquisição de autonomia, ainda que tenha que seguir marcas que foram 

criadas por outra pessoa. É também um exercício de disciplina. 

 

 Ensaio da Movimentação de Cena com Foco de Atenção na Partitura 

Dramática: Depois de fixadas as marcas de movimentação, o diretor solicita que o 

estudante-artista as refaça com foco de atenção nas acentuações e pausas marcadas 

na partitura da cena.

 
 
 

É natural que no momento anterior as marcas impressas na partitura dramática se 

percam por causa da necessidade de cumprir as marcas de movimentação. Com este 

tipo de ensaio o professor resgata as marcas definidas na partitura, pois força o 

estudante-artista a pensar no que está falando e consequentemente o leva a visualizar 

as falas. Neste momento ocorre uma ampliação do grau de dificuldade no trabalho, 

pois habilidades psicofísicas são acionadas. 
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 Ensaio da Movimentação e das Falas, de acordo com a Partitura 

Dramática, com Foco de Atenção nas Emoções: Neste momento é trabalhado: os 

olhares, a respiração, as máscaras faciais, o volume de voz, tudo em consonância 

com o que foi percebido e marcado na partitura dramática, respeitando a proposta de 

cena desenhada pelo diretor.

 

 Ensaio Corrido da Cena: Agora, tudo o que foi construído é treinado o 

máximo possível até que se obtenha segurança e autonomia para desempenhar a 

cena, interpretando-a.

 
5.9) A Composição da Cena e Interpretação 

 
 

 Momento de integração da interpretação com todos os outros elementos da 

cena.

 
Interpretação e cenário: Ensaio para ajustar a interpretação dentro do cenário, 

segundo os objetivos da cena. 

 

 Interpretação e sonoplastia: Ensaio para sincronizar o tempo e ritmo da 

interpretação com o tempo e ritmo da música e dos ruídos que integram a cena.

 Interpretação e figurino, adereços e maquiagem: Ensaio para adequar a 

interpretação, tendo o figurino e seus adereços como elementos integrantes da 

caracterização do personagem e que contribuirão para formatação das posturas do 

personagem em cena.

 
 Interpretação e Iluminação: Ensaio feito para correlacionar a interpretação 

com a luz da cena, observando a movimentação e as posturas usadas na 

interpretação.

 
 
 

Aqui o estudante-artista é levado a dominar o seu desempenho, controlando as ações 

psicofísicas, interagindo com os elementos da cena. Ao se apropriar da cena ele 

estará apto para dar “vida” ao personagem como se fosse ele próprio 
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5.10) A Temporada de Apresentações 

 
Momento de apresentação da cena e de exposição do estudante-artista. Durante o 

transcorrer da apresentação da cena será exigido o máximo das habilidades 

psicofísicas do estudante-ator. O medo do fracasso ou a expectativa do sucesso 

podem impactar e interferir no desempenho. Por isso este momento exige cuidado. 

 
Uma exposição escalonada pode minimizar os impactos emocionais neste momento 

do processo criativo. 

 
Apresentação para os colegas de classe: Apenas os colegas da classe assistem. 

 
Apresentação para convidados: Farão parte da plateia pessoas que tenham um 

vínculo direto ou indireto com o estudante-ator, mas que assistirão a cena 

atentamente, transmitindo-lhes segurança. 

 
Apresentação para o público em geral: Com os atores e atrizes mais seguros do 

seu desempenho e cientes do efeito que a encenação promove público, já se pode 

apresentar a peça para o público em geral. 

 
 

 
5.11) Os Princípios Norteadores 

 
 

 Respeito ao tempo e ao ritmo de criação;

 Liberdade para criar tendo o método como norte;

 Segurança para desempenhar seu papel;

 Confiança para exposição cenicamente.

 Democracia permite que todos e todas possam vivenciar o processo criativo

 
 

 
6. TEMA TRANSVERSAL: 

 
6.1) A Beleza e a diversidade na contemporaneidade 

 
7. CONTEÚDOS 
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7.1) A Beleza e suas características: Desenvoltura, Beleza, Forma e Integridade; 

7.2) Conceitos e os diferentes tipos de cena: Cenas substantivas, adjetivas e 

adverbias; Cenas  cotidianas, sagradas, culturais; Cenas  teatrais, televisivas, 

cinematográficas, videográficas; Cenas artísticas e não artísticas. 

7.3) Elementos da cena artística e não artística - cultura popular, teatro, cinema, 

televisão e vídeo: Artistas, conteúdo da cena/ texto, cenário, figurino, luz, som, 

encenação, espectador; 

7.4) A experiência artística e criativa do artista: Transformação e composição de 

cenas não teatrais em cenas teatrais, expressão vocal e corporal, composição do 

cenário, do figurino, da sonoplastia, composição da dramaturgia; 

7.5) Formação de plateia: Apreciação e análise das cenas artísticas e não 

artísticas; Leitura da cena e análise do tema; 

7.6) Panorama da Origem do teatro, do teatro grego, passando pelo teatro Romano 

até a Idade Média; 

7.7) Preparação psicofísica e psicossocial: Espontaneidade x timidez, Exposição x 

introversão. 

7.8) Pedagogia para o espectador: Audiência de cenas teatrais e/ou videográficas 

(apresentadas pelo professor, por alunos-artistas, ou por artistas convidados); 

Resumos orais e escritos a partir de cenas diversas (apresentadas pelos colegas de 

classe, de forma improvisada ou direcionada pelo professor); Debates acerca (da 

cena, do desempenho do professor, dos artistas, dos colegas, dos temas abordados 

e das cenas em si); 

7.9) Pedagogia para o artista da cena: adaptação de cenas não artísticas em cenas 

artísticas, adaptação de cenas dramatúrgicas em cenas teatrais, vivências de 

processos criativos teatrais (de composição cenas improvisadas pelos estudantes ou 

direcionadas pelo professor), apresentação de cenas, ao vivo e/ou videogravadas 

(apresentadas grupo e/ou subgrupos, improvisadas ou direcionadas pelo professor). 

7.10) Pedagogia para a contextualização, conceitual e historialização da arte e da 

cena: rodas de conversa, resumos escritos e orais, leituras de materiais audiovisuais. 

7.11) Jogos cênicos e a preparação psicofísica e psicossocial. 

 

8. AVALIAÇÃO 

 
8.1) Auto- avaliação: Da sua participação nas atividades propostas: (1.0); 
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8.2) Avaliação prática: do desempenho do estudante nas atividades propostas 

(1.0); da apresentação de cenas, esquetes, peças, vídeos (1.0); da participação 

como espectador das apresentações: análise estética e crítica de cenas, esquetes, 

peças e vídeos (1.0); 

8.3) Avaliação teórica: nas provas (2,0); nos simulados (2,0); 

8.4) Avaliação interdisciplinar: realização de redação (1,0), projetos diversificados 

(1.0). 

 
9. RECURSOS 

 
9.1) Auditório (palco), 

9.2) Figurinos, 

9.3) Cenários, 

9.4) Peças impressas e reproduzidas na quantidade total de alunos das turmas as 

quais o projeto abrange, 

9.5) Vídeos, 

9.6) Datashow, 

9.7) Aparelho de som, 

9.8) Textos didáticos impressos, 

9.9) Colchonetes. 

 

10. PARCEIROS 

10.1) Equipe gestora, 

10.2) Equipe de limpeza, 

10.3) Equipe administrativa, 

10.4) Equipe disciplinar, 

10.5) Equipe pedagógica 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

STANISLAVSKY, Constantin. A Preparação do Ator. Introdução de Sir Jhon 

Gielgud: Tradução, Editora Civilização Brasileira, 1986. 

STANISLAVSKY, Constantin. A Construção da Personagem / Constantin 

Stanislavsky; Introdução de Joshua Logan: Tradução de Pontes de Paula Lima, Rio 

de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1986, 4ª Edição. 
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KUSNET, Eugênio. Ator e Método / Eugênio Kusnet: Introdução de Fernando 

Peixoto –,São Paulo – Rio de Janeiro, Editora: HUCITEC – Instituto Brasileiro de 

Arte e Cultura, 1992, 4ª Edição. 

SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais: O Fichário de Viola Spolin/ Viola Spolin 

Tradução: Ingrid Dormien Koudela, São Paulo: Perspectiva, 2006, 2ª Edição. 

MAGALDI, Sábato. Iniciação ao Teatro / Sábato Magaldi Série Fundamentos – 7ª 

Edição: São Paulo: Editora Ática, 2002. 

REVERBEL, Olga. O Texto no Palco/ Olga Reverbel – Porto Alegre: Kuarup, 1993. 

Série Teatro Educação 

NUÑES, Carlinda. O Teatro Através da História/ Carlinda Fragale Pate Nuñes: 

Introdução Tânia Brandão – Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil; 

Estourage Produções Artísticas, 1994. 

FARIA, João Roberto. História do Teatro Brasileiro/ João Roberto Faria: Produção: 

J. Guisgurg e João Roberto Faria – Volume 2 – Do Modernismo às Tendências 

Contemporâneas – São Paulo: Perspectiva: Edições SESC SP, 2013. 

ALDRICH, Virgil C. Filosofia da Arte/ Virgil C. Aldrich: Tradução: Álvaro Cabral – 

Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969. 

LOBO, Lenora e Navas, Cássia Teatro do Movimento: Um Método Para o 

Intérprete Criador/ Lenora Lobo e Cássia Navas, Editora LGE, Brasília, 2003. 

CARMO, Vladimir do. O Ato de fazer Teatro na Experimentação da Linguagem 

Expressiva/Vladimir do Carmo, Denise Kluge, Marcus Almeida, Paulinas, São 

Paulo,1997 . 

FERNANDES, Silvia. Teatralidades Contemporâneas/ Sílvia Fernandes – São 

Paulo, Perspectiva, 2013 . 

DESGRANGES, Flávio. Pedagogia do Teatro: Provocação e Dialogismo , 

Hucitec Editora, Edições Mandacaru, São Paulo, 2011. 3ª Edição . 

DESGRANGES, Flávio. A Pedagogia do Espectador, Hucitec Editora - São Paulo, 

2010. 2ª Edição. 

CHEKHOV, Michael. Para o Ator; traduçao: Alvaro Cabral - - São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2010. 4ª Edição. 
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