
 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO-ESTRATÉGICO 
 

Proposta Pedagógica 
CENTRO DE ENSINO FUNDA-

MENTAL 14 
Ceilândia 

 

 

 

 

 

 

(2018 – 2021) 

Ceilândia, abril de 2018. 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

 

 



2 
 

Semira Castro Almeida 
           Diretora 
 
Antônio Hamilcar Rodrigues 
          Vice-Diretor 
 
Euclides Moreira de Sousa 
  Supervisor Pedagógico  
 
 
Susana Sousa Brito 
Maria de Lourdes Luciano 
Márcio Paulino Fernandes 
Coordenadores Pedagógicos 
 

Comissão Organizadora: 

Representante Nome 
Equipe Gestora Semira Castro Almeida 

Euclides Moreira de Sousa 
Docentes Daniel Dias Marques 
Coordenadores/as Camila Oliveira Silva 

Marcio Paulino Fernandes 
Carreira Assistência Feliciana Brandão dos Santos 
Comunidade Escolar 
(Pais/Mães/Responsável/eis) 

Alessandra Rodrigues de Carvalho 
Admar Rodrigues dos Santos 

Serviços de Apoio  Suely Bezerra Pinheiro 
Sonia Aparecida de Lima Silva 

 

Conselho Escolar: 

Segmento Representante 
Pais Alessandra Rodrigues de Carvalho 
Professores Tallyson Heron Silva Brito 
Assistência Feliciana Brandão dos Santos 
Aluno Angela Vitória R. da Silva 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só existirá democracia no Brasil no dia em que 
se montar no país a máquina que 

prepara as democracias. Essa má-
quina é a da escola pública.” 

 

Anísio Teixeira 

 



4 
 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO	.......................................................................................................................	7 

I	-	PERFIL	INSTITUCIONAL	.................................................................................................	8 

1. MISSÃO ..................................................................................................................... 8 
2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA ....................................................................... 8 
3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL .................................................................... 10 
3.1 Contexto Educacional ......................................................................................... 12 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação ....................................................... 15 
3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar .................................. 16 

3.3.1   Levantamento feito com alunos..............................................................16 

3.3.2   Gráficos referentes a levantamento feito com alunos..........................17 

a) Local onde estuda e mora..........................................................................17 

b) Utiliza meio de transporte para chegar à escola......................................18 

c) Participa na vida econômica da família ...................................................18 

d) Meios que utiliza para manter-se informado ...........................................19 

e) Sabe da importância do PPP(Projeto Político Pedagógico)...................19 

f) Conhece os membros do Conselho Escolar............................................20 

g) Como avalia o Ensino ofertado na escola................................................20 

h) Como avalia a Direção da escola...............................................................21 

i)  Como avalia o lanche da escola................................................................21 

j) Como avalia a limpeza da escola...............................................................22 

k) Como avalia o intervalo/recreio.................................................................22 

l) Como avalia as aulas................................................................................. 23 

m) Como avalia os espaços de convivência da escola............................... 23 

3.3.3   Levantamento feito com pais/responsáve............................................ 24 

3.3.4   Gráficos referentes a levantamento feito com alunos........................ 24 

a) Grau de parentesco com o aluno............................................................. 24 

b) Grau de escolaridade..................................................................................25 

c) Quantidade de filhos...................................................................................25 

d) Entende a importância do PPP(Projeto Político Pedagógico)............... 26 



5 
 

e) Sabe que a escola tem Conselho Escolar................................................ 26 

f) Participa das reuniões da escola quando convidado............................. 27 

g) Procura a escola por iniciativa própria.................................................... 27 

h) Participa das decisões pedagógicas e administrativasda escola......... 28 

i)  Renda mensal do grupo familiar............................................................... 28 

j) Tipo de residência...................................................................................... 29 

k) Como avalia o Ensino ofertado na escola............................................... 29 

l) Como avalia a Direção Escolar................................................................. 30 

m) Como avalia o lanche da esola................................................................. 30 

n) Como avalia a limpeza da escola.............................................................. 31 

o) Como avalia o Intervalo/recreio................................................................ 31 

p) Como avalia as aulas..................................................................................32 

q) Como avalia os espaços de convivencia da escola................................32 

3.4 Infraestrutura...............................................................................................33 
3.5 Indicadores de Desempenho Escolar ...................................................... .......37 
a) Indicadores Internos ............................................................................................ 37 

b) Indicadores Externos (Não se aplica para Ed. Infantil) .............................. 39 

II	-	FUNÇÃO	SOCIAL	DA	ESCOLA	.............................................................................	.......40 

III	-	CONCEPÇÕES	TEÓRICAS	/	PRINCÍPIOS	ORIENTADORES	DAS	PRÁTICAS	
PEDAGÓGICAS	........................................................................................................................	41	

1. Ensino-aprendizagem ......................................................................................... 42 

2. Educação Integral.......................................................................................43 

3. Educação Inclusiva.....................................................................................45 

4.  Currículo Integrado.....................................................................................46 

5. Principio da unicidade entre teoria e prática............................................48 

6. Princípio da Interdisciplinaridade e da contextualização.......................48 

7.  Princípio da Flexibilização.........................................................................48 

8. Avaliação Formativa...................................................................................49 

IV	-		OBJETIVOS	INSTITUCIONAIS	E	ESTRATÉGIA	DE	AÇÃO	.............................	50 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais ................................................................................................................... 50 



6 
 

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas .............................................. 51 

3. Gestão Administrativa e Financeira ................................................................ 52 

V	-	ORGANIZAÇÃO	DO	TRABALHO	PEDAGÓGICO	DA	ESCOLA	.........................	53 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços ....................................... 53 

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade ............................... 54 

3. Projetos Interdisciplinares ................................................................................. 54 

A) FESTA JUNINA.......................................................................................................... 54  

B) JOGOS INTERCLASSES........................................................................................... 55 

C) FEIRA CULTURAL..................................................................................................... 55 

D) PROJETO CAIXA HISTÓRICA.................................................................................. 56 

E) PROJETO CONSCIÊNCIA NEGRA........................................................................... 56 

F) PROJETO SECADOR SOLAR................................................................................... 56 

G) PROJETO GALPÃO................................................................................................... 57 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades ................................. .....56 

5. Relação escola-comunidade ............................................................................  58 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio .................................................. 58 
A) AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO...................................... 58 

B) SOE - SERVICO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL............................................... 60 

C) EEEA - EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO A APRENDIZAGEM....................... 60 

7. Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens 

candangos, educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre outros. .... 63 

VI	-	PRÁTICAS	E	ESTRATÉGIAS	DE	AVALIAÇÃO	DO	PROCESSO	DE	ENSINO-	
APRENDIZAGEM	....................................................................................................................	62 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de 

aprovação ......................................................................................................................... 62 

2. Recuperação Continuada ................................................................................... 62 

3. Conselho de Classe ............................................................................................. 63 

VII	 -	 ACOMPANHAMENTO	 E	 AVALIAÇÃO	 DO	 PROJETO	 POLÍTICO-
PEDAGÓGICO	...........................................................................................................................	63 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................................65	

ANEXOS.................................................................................................................................................................66	



7 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino 

Fundamental 14 de Ceilândia (Equipe Gestora - 2017/2019) contou com a participa-

ção de diversos membros dos segmentos de nossa comunidade escolar. A equipe 

organizadora composta por membros da Direção, Supervisão e Coordenação Peda-

gógica, Carreira Assistência e representantes do Conselho Escolar organizou e ela-

borou os instrumentos de pesquisa (questionários direcionados aos pais, responsá-

veis, estudantes e professores). As informações foram tabuladas, transformadas em 

gráficos e posteriormente, foram interpretadas. Alguns dados serviram de fonte para 

a formulação de objetivos e metas pedagógicas, administrativas e financeiras.  

As coordenações coletivas foram espaços privilegiados para a participação dos 

professores. Em sala de aula foram criados espaços para que os alunos se manifes-

tassem sobre o documento. Os pais e responsáveis também participaram respon-

dendo ao instrumento de pesquisa (questionário). 

A primeira parte é composta pelo perfil da instituição: missão, um breve históri-

co da escola e um mapeamento com informações importantes sobre os profissionais 

que nela atuam, os estudantes e comunidade escolar, além de uma descrição da 

infraestrutura e espaços escolares. Também foi realizada uma análise dos indicado-

res internos e externos das aprendizagens com os dados que dispúnhamos no mo-

mento. 

A Função Social da Escola e as Concepções Teóricas/Princípios Orientadores 

das Práticas Pedagógicas estão contempladas nas Partes II e III. 

Na parte IV foram elencados os Objetivos e Estratégias de Ação da gestão, 

subdivididos em três grupos: pedagógica, gestão participativa e de pessoas e admi-

nistrativa/financeira. 

A Organização do Trabalho Pedagógico da Escola é descrita na quinta parte, 

seguida da explicitação sobre as Práticas e Estratégias de Avaliação adotadas nesta 

Unidade de Ensino. 

Por fim, descrevemos a periodicidade, os procedimentos e de que maneira se-

rão realizados os registros de avaliação deste PPP: um documento aberto a críticas, 

mudanças, reformulações, em permanente construção. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 
 

Propiciar uma educação pública pautada pela qualidade social, referenciada 

nos sujeitos sociais e em suas singularidades, garantindo o acesso e a permanência 

e as aprendizagens dos estudantes na escola. Para tanto é imprescindível que as 

práticas pedagógicas e, consequentemente, sociais, se sustentem nos princípios da 

Gestão Democrática e as concepções de Educação, Currículo e Aprendizagem este-

jam coerentes com a formação de um ser humano em sua integralidade que tenha 

capacidade de agir para a diminuição das desigualdades sociais e econômicas do 

nosso país. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 
 

 Aos dez dias do mês de março de 1980 foi registrada a ata de abertura do 

ano letivo como Escola Classe 51 de Ceilândia, com mil trezentos e sessenta e cin-

co alunos matriculados. Continuou como Escola Classe até o ano de 1992, atenden-

do alunos tanto da Educação Infantil quanto do Ensino Fundamental I e II. A partir 

dessa data passa a se chamar Centro de Ensino de 1º grau, continuando assim até 

o ano de 2000, quando passa a ser denominado Centro de Ensino Fundamental 14, 

de Ceilândia, atendendo somente a modalidade de Ensino Fundamental II, do 6º ao 

9º ano. Com base nos registros de Ata, constatou-se que esta escola funcionava 

também no turno noturno entre os anos de 1986 e 2001. Durante década de 1980, o 

Setor P Sul se destacou, infelizmente, pelo baixo padrão socioeconômico da sua 

população e, consequentemente, pela violência – estupros, furtos, roubos, latrocí-

nios e homicídios. 

 A combinação entre o perfil de baixa renda e inatividade econômica por parte 

de grande parcela da comunidade/moradores do entorno do CEF 14 faz com que o 

ambiente de violência e a insegurança das residências, nas ruas e quadras passas-

sem a repercutir dentro da escola. Tal fenômeno negativo foi superdimensionado 

quando ganhou as páginas policiais e programas radiofônicos. O setor P Sul foi en-
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tão apelidado, pejorativamente, pelo então jornalista investigativo Mario Eugenio, de 

Caldeirão do Diabo, o que contribuiu para aprofundar a imagem negativa do setor. 

 A escola é um reflexo da sociedade. No CEF 14 não seria diferente. As qua-

dras 26, 28, 32 e 36 formavam o quadrilátero em torno de nossa escola, das quais 

originavam a comunidade discente. Merece “especial” destaque as quadras 26 e 28 

pela proximidade e pelo quantitativo de alunos, mas também pela coincidência por 

ter sido palco da formação das piores gangues do Setor P Sul com destaque para a 

famosa “Gangue dos Nasas”. 

 Posteriormente, onde hoje são as quadras 22 e 24, surgiu uma invasão cha-

mada Vila do Papelão. Alunos provenientes desta região sofriam com enormes pre-

conceitos. Como consequência, já na década de 1990, essa região passa a ser a 

origem principal de alunos violentos dentro do CEF 14. A escola contava na época 

com três turnos (matutino, vespertino e noturno). Episódios como tiros no portão da 

escola, flagrantes de armas de fogo dentro da sala de aula, brigas violentas entre 

alunos de gangues diferentes e muitas vezes por disputa do ponto de venda de dro-

gas dentro da escola eram comuns. 

 Durante o triênio 1995-1997 a gestão do CEF 14 na ocasião - após o lamen-

tável episódio da morte do vigia do então CED 06 - junto com o Conselho Escolar 

participou da criação do Conselho de Diretores de Escola de Ceilândia bem como de 

proteção em torno dos blocos administrativos A e B bem como a reforma da mão 

francesa sobre o muro da escola. 

 Merece destaque, em 1997, a realização de uma “Marcha contra a violência” 

organizada pelos diretores de escola do Setor P Sul com o apoio e adesão das de-

mais escolas de Ceilândia. Essa marcha conduziu professores, pais e alunos em 

longa caminhada até à Administração de Ceilândia e a 15ª Delegacia. Com o surgi-

mento do Batalhão Escolar e um choque de gestão do CEF 14 com uma administra-

ção disciplinar mais contundente dentro da escola, entre 1996 e 1999, tivemos uma 

especial redução da indisciplina e da violência. 

 No CEF 14 conseguimos escrever uma página com aspectos extremamente 

positivos. De 1990 a 1997 a escola ganhou destaque no exame de admissão para a 

Escola Normal de Ceilândia, como os alunos da 8ª série (hoje 9º anos), atingindo o 

maior número de aprovados entre os CEF’s de Ceilândia. Destaca-se também o Pro-

jeto Interdisciplinar de Leitura e Produção de Textos, em que, pela primeira vez a 
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escola foi mobilizada, na época, para diagnosticar e traçar o perfil de toda a comuni-

dade escolar em especial o segmento de pais e alunos. Foi traçado também, o perfil, 

a tipologia e as características completas (como recursos materiais e humanos) da 

estrutura do CEF 14. O resultado foi surpreendente, pois foi possível conhecer ver-

dadeiramente a realidade, o perfil social, econômico e cultural das famílias do seg-

mento pais e alunos da escola. 

 Nesse mesmo período foi realizado um Senso Escolar Comunitário em parce-

ria entre a escola e o CEPAFRE (Centro de Educação de Adultos, Paulo Freire) em 

todas as quadras que forneciam alunos para a escola. O levantamento de Jovens e 

adultos não alfabetizados foi encaminhado ao CEPAFRE, e muitos destes recense-

ados, foram matriculados e alfabetizados num programa especial do próprio CEPA-

FRE. 

 Após 1997, diversas gestões, dentre eleitas, e indicadas trabalharam no CEF 

14. Em 2017, após processo eleitoral, a chapa “Outro CEF 14 é Possível” assumiu a 

gestão para um mandato de três anos. 

 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

O Centro de Ensino Fundamental 14 inicialmente foi criado com o objetivo de 

atender os alunos do Ensino Fundamental das séries iniciais, residentes no recém-

inaugurado setor P SUL (1971) com a denominação de Escola Classe 51 em 

10/03/1980. Atualmente a escola funciona atendendo os alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental Anos Finais.   

O CEF 14 atende estudantes moradores do Setor P. Sul, Sol Nascente e Pôr 

do Sol, numa media de 1000 estudantes, em região considerada de periferia. A es-

cola foi a primeira da Ceilândia a implantar a organização em ciclos. Além das tur-

mas regulares possui turmas de PAAE.  

A direção é composta por diretora, vice-diretor e supervisor administrativo e 

pedagógico. Tem a atuação de quatro coordenadores pedagógicos e um coordena-

dor intermediário da regional de ensino de Ceilândia. A escola conta com a atuação 

de uma sala de recursos generalista para atendimento dos alunos ANEES, uma ori-

entadora educacional integrante do SOE, uma psicóloga itinerante e duas pedago-

gas itinerantes da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.  
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O Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia apresenta grande necessi-

dade de ações voltadas à prevenção e combate à violência escolar, devido às fre-

quentes ocorrências dentro da instituição.  Há também casos de uso e tráfico de en-

torpecentes dentro e nos arredores da escola. Está localizada em uma região de 

grande vulnerabilidade social e com grande número de estudantes com defasagem 

idade/série. Atualmente os profissionais da escola vêm realizando projetos integra-

dores que visam ampliar a participação dos estudantes no ambiente escolar, como: 

farmácia viva (cultivo de plantas medicinais), projeto de teatro, aulas de violão, gru-

pos de dança. Estes projetos são realizados na escola em horário contrário da aula 

e ministrados por professores e coordenadores da instituição.  

A direção da escola tem buscado parcerias junto a outras instituições para ga-

rantir um ambiente mais agradável, visto que devido a problemas de gestões anteri-

ores a escola não recebe verba do Governo Federal há mais de dois anos.  

Nesta instituição há muitos casos de estudantes com dificuldades de aprendi-

zagem e também nas relações interpessoais. Evidencia-se necessidade de projetos 

que desenvolvam nos estudantes a capacidade de relacionar-se respeitosamente 

com os professores e uns com os outros.  

Esta unidade escolar, de acordo com as diretrizes da educação, contempla es-

tudantes da inclusão, com atendimento em sala de recursos e adequações curricula-

res de acordo com as especificidades de cada estudante. Porém, no momento, ain-

da possui déficit no que se refere aos alunos com transtornos funcionais visto que 

não possuem atendimento especializado por meio das salas de apoio. 

 A seguir algumas ações integradas previstas pelos serviços de apoio: (SALA 

DE RECURSOS/SOE/EEAA): 

• Levantamento do perfil dos professores (questionário); 

• Entrevista com a gestão; 

• Observação da dinâmica escolar; 

• Participação dos espaços coletivos como reuniões e conselhos de classe; 

• Ações nos conselhos de classe; 

• Auxiliar nas atividades pedagógicas e construções das intervenções a nível cole-

tivo e individual; 
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• Palestras e oficinas nas reuniões coletivas com os professores; 

• Participar no planejamento das ações pedagógicas conjuntas previstas no calen-

dário escolar (oficinas, palestras, atividades vivenciais, intervalo cultural, entre ou-

tros); 

• Realizar reuniões ocasionais com os pais e/ou responsáveis de acordo com as 

demandas apresentadas; 

• Encontro entre professores e estudantes para uma aula experimental e auxílio de 

estudantes de níveis subsequentes; 

• Intervenções nas reuniões de pais, promovendo espaços de fala, escuta e orien-

tação para melhoria do desempenho escolar. 

 

3.1 Contexto Educacional 

 

O Colégio Centro de Ensino Fundamental 14 está localizado em Ceilândia, 

bairro P. Sul, bem próximo aos condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente, regiões ex-

tremamente carentes de infraestrutura e de serviços que atendam às necessidades 

básicas da população, como: educação, saúde e segurança. 

Ceilândia é a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, possui 

uma área de 29,10 km², com 489. 351 habitantes, segundo Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios - PDAD - 2015. Localizada a 26 quilômetros do Plano Piloto, 

Ceilândia foi formada a partir da necessidade de acomodar os construtores de Brasí-

lia vindos das diversas regiões do Brasil, os quais viviam em favelas, às margens do 

Lago Paranoá, área que seria, posteriormente, destinada à construção de moradias 

para a elite política e econômica da nova capital brasileira. Seria, portanto, necessá-

rio, para determinados setores do governo, (TERRACAP) associados aos especula-

dores do solo urbano, a transferência imediata de todos os moradores para outro 

local, longe do Plano Piloto.  

A pesquisadora Safira Bezerra Ammann, faz uma análise do quanto seria con-

traditório para os projetos urbanísticos capitalistas da nova cidade, a presença de 

pessoas de baixa renda naquele local. “Segundo a ótica capitalista as favelas vi-

nham contrariar o projeto urbanístico, quebrar a harmonia da cidade, prejudicar sua 

beleza arquitetônica e representar uma ameaça à população do Plano Piloto.” 1 
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O nome “Ceilândia” surge a partir da sigla “CEI”, que significava Campanha de 

Erradicação de Invasões. A cidade é oficialmente fundada em 27 de março de 1971 

pelo governo local e hoje é subdivida em vários bairros como: Ceilândia Centro, Cei-

lândia Sul, Ceilândia Norte, (esses três primeiros, juntamente com a parte da Guari-

roba, formavam o setor tradicional, cujo projeto original era em forma de barril), Gua-

riroba, P. Sul, P. Norte, Expansão do Setor O, QNQ, QNR, Setores de Indústria e de 

Materiais de Construção, e parte do Incra, (área rural da cidade) . Os bairros mais 

recentes são: Setor Privê, Pôr do Sol, (no P. Sul) e Sol Nascente, (no P. Norte), sur-

gidos a partir de 1995. 

O setor P. Sul, implantado em 1979, está organizado por em estrutura geomé-

trica regular, similar ao desenho original de Ceilândia. O Setor P. Sul ocupa cerca de 

331 hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36, 3 lotes por hectare.  

A partir de 1998 começou-se um movimento de fracionamento e venda das 

chácaras que estavam ao redor do P. Sul. Esse movimento fez com que várias ca-

sas fossem construídas ao redor das antigas moradias. Sob a égide de condomí-

nios, surgiram vários ao redor do P. Sul. As condições ainda são precárias nessa 

região mas a tendência é a regularização e urbanização. 

Atualmente o P. Sul compreende as quadras pares, QNPs 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36, a área de desenvolvimento Centro-Norte (área 

comercial e industrial) e, mais recentemente o Condomínio popularmente chamado 

Pôr do Sol.  

Segundo dados da Codeplan essa região apresenta as seguintes característi-

cas socioeconômicas: 

• Do total de habitantes 46% estão na faixa etária de 25 a 59 anos.  As crianças de 

zero a 14 anos representam 21% e os idosos 17%. No Pôr do Sol/Sol Nascente as 

crianças representam 28% e os idosos 7% (Tabela 1.2).  

• Os ocupados desempenham atividades predominantemente no Comércio, 33% e 

Serviços Gerais, 22%. A Construção Civil representa 6%. 

• Abastecimento de água, energia elétrica, e coleta de lixo próximos do 

atendimento total. O esgotamento sanitário abrange 81% dos domicílios da 

Ceilândia, no entanto no Pôr do Sol/Sol Nascente existem 56% de domicílios com 

fossa séptica e 39% com fossa rudimentar.   
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• A Coleta de lixo no Pôr do Sol/Sol Nascente é realizada em 26% dos domicílios, 

28% jogam em lugar impróprio e 47 % dão outro destino. 

No que se referem à educação os desafios são enormes segundo dados da Pesqui-

sa Distrital por Amostra de Domicílios em Ceilândia – PDAD 2015. 

• Do total de crianças de 0 a 4 anos, 19.311 (72%) estão fora da escola, sendo 

que destes, 5.903 (80%) são do Pôr do Sol e Sol Nascente.  Entre 5 e 6 anos,  são 

571 (5%) no total da Ceilândia e 337(10%) no Pôr do Sol e Sol Nascente.  

• De 7 a 17 anos, 97% frequentam escola (87.045) e 2.845 não estudam. De 6 a 

14 anos, 120 crianças estão fora da escola, sendo que destas 42 são do Pôr do Sol 

e Sol Nascente.   • Entre 18 a 25 anos 33% estudam. No Pôr do Sol e Sol Nascente 

são 27%.  Destes, 21% fazem faculdade. No Pôr do Sol e Sol Nascente são 13%.  

• Na faixa etária acima de 25 anos apenas 4% frequentam escola. No Pôr do Sol e 

Sol Nascente 3%.    

• Sobressaem na região o ensino fundamental incompleto, 36% e o ensino médio 

completo, 24%. Nível superior na Ceilândia Total representa 6% e Pôr do Sol/Sol 

Nascente 3%. 

Apesar dos problemas, Ceilândia é uma cidade viva, pulsante, que cresceu na 

efervescência da organização social.  Em meados das décadas de 1979 e 1980, os 

moradores se organizaram na luta pela moradia e criaram o movimento que ficou 

conhecido como “Incansáveis Moradores de Ceilândia”. Na época, os moradores 

lutavam basicamente pela regularização dos lotes distribuídos pelo governo, mas, 

além disso, lutavam também por saneamento básico, segurança, educação e condi-

ções dignas de sobrevivência. Ao final da luta contra o governo, os lotes foram regu-

larizados e a principal liderança dos Incansáveis chegou a ser eleito deputado distri-

tal pela comunidade local. 

Formada em sua grande maioria por nordestinos, Ceilândia se destaca pelas 

famosas Feiras, comidas típicas, enfim, pela cultura nordestina em geral. Merece 

destaque a Casa do Cantador, que oferece projetos permanentes de músicas como 

Repente e Forró. 

Nos últimos anos Ceilândia tem sediado no mês de junho o que é considerado 

o maior São João do Cerrado. É um grande evento que traz elementos da cultura 

nordestina como forró, comidas típicas, danças do São João, além de música caipi-

ra. 
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O Hip hop é outra modalidade da música representada pelos Movimentos de 

Rua, que tiveram e ainda tem forte representatividade em Ceilândia. É o que se 

chama cultura do gueto, em que os jovens usam o rap para se expressar e até exigir 

atenção das autoridades governamentais. Segundo reportagem do Portal R7, de 

dezembro de 2014. Ceilândia já teria cerca de 100 grupos de rap. Esses grupos es-

tão inseridos no Hip Hop, que costumam apresentar, o break, grafite e cultura de 

rua. 

O Cef 14 que queremos passa necessariamente pelo conhecimento e análise 

da realidade em que está inserido. Não é possível educar dissociado da vida do es-

tudante, das reais necessidades da comunidade local. 

         Nesse sentido a LDB 9.394/96, no artigo 28º, preconiza que “os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 

da vida rural e de cada região, especialmente”. Isso significa que o ensino deve levar 

em conta o cotidiano e a realidade de cada região, as experiências vividas pelos 

alunos, quais serão suas prováveis áreas de atuação profissional, como eles podem 

atuar como cidadãos; enfim, ensinar levando em conta o contexto dos estudantes 

para que o conhecimento tenha significado concreto na vida do educando. 

 

 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 
Atualmente, temos em nosso quadro funcional 61 profissionais pertencentes à 

Carreira Magistério Público do Distrito Federal, sendo 39 atuando em regência de 

classe (1 em licença gestante/médica), 8 em funções de Direção/Vice direção, su-

pervisão e coordenação pedagógica; 5 professores atuando na biblioteca, 1 profissi-

onal desenvolvendo o Projeto Ginástica nas Quadras, 2 professoras na sala de re-

cursos generalista e 02 orientadora educacional. Quanto à formação acadêmica 

desses profissionais, 9 possuem graduação na área de concurso/atuação, 25 pos-

suem especialização e 3 professores são mestres. Consideramos que temos um 

corpo docente bem qualificado. 

Além disso, no ano letivo de 2019, contamos com 13 professores atuando em 

regime de contratação temporária em substituição às funções de direção/vice dire-

ção, supervisão, coordenação e demais licenças garantidas legalmente. 
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Contamos também com 3 profissionais no Serviço de Apoio especializado, 

sendo duas orientadoras educacionais e uma pedagoga. 

Sete profissionais compõem o quadro da Carreira Assistência à Educação, 

sendo que 4 atuam na Secretaria da escola, 1 colaboradora da copa, 1 em função 

de apoio à Direção e 1 Supervisora Administrativa. 

Contamos ainda com 15 colaboradores terceirizados, sendo 3 que  preparam a 

merenda escolar, 08 que realizam a limpeza e a conservação do ambiente escolar e 

04 gentes de guarda patrimonial. 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

  

 3.3.1 Levantamento feito com alunos  

 CEF 14 é uma escola que está localizada nas últimas quadras do Setor P. 

Sul e  recebe alunos que residem, em sua maioria, nas quadras vizinhas e alguns 

que são provenientes de bairros vizinhos como Sol Nascente e Pôr do Sol. As esta-

tísticas oficiais apontam que essa região é fortemente impactada pela violência, uso 

e tráfico de drogas. Assim, a insegurança é um problema presente tanto fora quanto 

dentro dos muros da escola e aparece como uma das maiores preocupações dos 

pais em levantamento feito pela escola.  Ainda de acordo com o mesmo levantamen-

to feito com pais e estudantes detectamos que: 

• A maioria usa meio de transporte para chegar à escola; 

• Muitos alunos já participam da vida econômica da família; 

• A maioria usa a internet como meio de informação, ficando em segundo plano, 

recursos como TV, jornais e revistas; 

• A maioria não tem computador em casa, mas usa na casa de amigos e outros 

locais; 

• A maioria reconhece a importância da PP- Proposta Pedagógica para a escola, 

mas não conhece os membros do Conselho Escolar. 

No que se refere à escola a maioria avalia positivamente a Direção, as aulas 

e a limpeza das salas. Por outro lado, os estudantes opinaram que é preciso melho-

rar o lanche, o recreio, os espaços de convivência e o ensino de modo geral. 

Percebe-se que nossos estudantes sofrem ações exógenas (violência no en-

torno da escola, violência familiar, drogas lícitas e ilícitas, redes sociais, e outras) 
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causando prejuízos ao processo de ensino aprendizagem e dificultando assim a rea-

lização do trabalho pedagógico. Outro fator observado é a falta de acompanhamento 

familiar das ações educacionais realizadas na escola e destinadas ao domicílio. Di-

ante disso a relação da escola com os pais/responsáveis tem ficado restrita apenas 

às reuniões bimestrais e convocações pontuai 

 

GRÁFICOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO FEITO COM ALUNOS 
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Participação na vida econômica da família 

 

 

 

 

 

 

 

Meio de comunicação utilizado para manter-se informado 
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Como avalia a Direção da escola 
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Como avalia a limpeza da escola 
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Como avalia as aulas 
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Como avalia os espaços de convivência da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Levantamento feito com pais/responsáveis 
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Em relação a pais/responsáveis foram analisadas as respostas de 110 questio-

nários e foram feitas as seguintes constatações: 

Foi relevante constatar que a comunidade no geral não procura a escola por 

conta própria, mas comparece às reuniões quando é convocada; Sabe da importân-

cia do Projeto Político Pedagógico da escola e do Conselho escolar, mas pouco par-

ticipa das decisões administrativas e pedagógicas. 

A maioria das famílias que compõe a nossa comunidade escolar é de baixa 

renda e responderam que tem renda familiar de um salário mínimo e mora de alu-

guel. Dentre os que se apresentaram como responsáveis a maioria é do sexo femi-

nino, não tem curso superior completo e tem apenas um filho. 

No que se refere à escola como um todo, pais e responsáveis, avaliam positi-

vamente os seguintes aspectos: Direção, ensino, limpeza, recreio e aulas. Em con-

trapartida entendem que é preciso melhorar o lanche e a estrutura física. 

 

 

3.3.4 Gráficos referentes ao levantamento feito com pais/ responsáveis 

 

 

Grau de parentesco do entrevistado com o aluno 
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Como avalia os espaço de convivência da escola 

 

 

 

3.4 - Infraestrutura 
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A escola foi inicialmente planejada para funcionar como Escola Classe 51 e as-

sim funcionou até o ano de 1992, quando passou a ser Centro de Ensino Funda-

mental 14, porém permanecendo com a mesma estrutura. Isso gerou alguns pro-

blemas de inadequação de espaços, já que foi planejada para alunos de faixa etária 

menor.  

Segue descrição dos principais espaços da escola: 

 

Secretaria Escolar - Funciona na entrada da escola para facilitar o atendimento da 

comunidade. A sala é equipada com um duplicador, dois computadores, arquivos e 

escaninho para professores e um aparelho de ar condicionado.  

Quatro servidores, incluindo a secretária, se revezam no atendimento das de-

mandas da escola e comunidade escolar. 

 

Direção - Funciona numa sala equipada com um computador, uma impressora, três 

mesas e dois armários de aço e um ventilador de parede. Nesse espaço estão aco-

modados os responsáveis pelo cargo de Direção, Vice Direção e Supervisão Peda-

gógica. 

 

Setor Administrativo - Funciona em sala própria e conta apenas com uma servido-

ra, a Supervisora administrativa, o que é insuficiente para a demanda da escola. O 

espaço é equipado com um computador, uma impressora, uma mesa, um ventilador 

e armário para arquivos. 

 

Sala para Professores - Funciona em uma sala ampla, mobiliada com duas mesas 

grandes, cadeiras, sofá, armários e um bebedouro.  

 

Coordenação Pedagógica - Sala equipada com dois armários de aço tipo arquivo, 

duas mesas, cadeiras, um computador, uma impressora e dois ventiladores. 

 

Sala de Informática - A sala de informática foi montada em 2008, com recursos do 

Ministério da Educação. Atualmente o laboratório encontra-se desativado em função 

das máquinas estarem obsoletas e por falta de manutenção. 

 



34 
 

Laboratório de Ciências - Funciona num espaço improvisado, insuficiente para o 

atendimento de uma de 30 alunos. A sala dispõe de um aparelho de ar condiciona-

do, dois microscópios,  

 

Biblioteca - A Biblioteca Vinícius de Moraes é coordenada por três professores que 

se alternam nos turnos matutino e vespertino. Os alunos possuem uma carteirinha 

específica da biblioteca para o controle dos empréstimos e devoluções dos livros. 

Além da carteirinha há um livro de frequência para o registro do nome, horário de 

entrada, saída e turma em que está matriculado. 

O acervo é reduzido e o espaço para leitura dos estudantes é bastante restrito 

e não há como atender um grande grupo de uma única vez.  

 

Apoio disciplinar - Funciona como uma recepção, num espaço adaptado na entra-

da do setor administrativo. Conta com a colaboração de duas funcionárias que se 

revezam entre os dois turnos no atendimento de pais e alunos. Com relação a alu-

nos, o trabalho consiste em registrar e comunicar por telefone, pais ou responsáveis, 

sobre problemas de saúde ou disciplinares.  Pais e comunidade em geral, são en-

caminhados ao setor próprio para atendimento de suas demandas.  

 

Copa/Cozinha para servidores - É um espaço precariamente equipado com pia, 

fogão, geladeira, armários e uma mesa com cadeiras. Serve para o preparo de café 

e acomodação para refeição dos servidores em geral. 

 

Banheiros para servidores - Um espaço reservado ao público masculino e outro ao 

feminino, atendendo razoavelmente à demanda. 

 

Banheiros para alunos - São precariamente equipados e tanto o espaço masculino 

quanto o feminino são insuficientes para o atendimento da demanda.  

 

Depósito - Funciona num cômodo anexo ao prédio original da escola, em condições 

impróprias para armazenamento de material de expediente escolar. 

 

Salas de aula - A escola dispõe de dezoito salas de aula e cada unidade comporta 
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cerca de 30 alunos. Estão equipadas com dois ventiladores e um quadro branco. 

 

Quadra poliesportiva - Funciona em espaço inferior ao tamanho padrão, já que a 

escola foi planejada para a Educação Infantil, sendo posteriormente transformada 

em Centro de Ensino Fundamental. Não há cobertura e a sua estrutura é insuficiente 

para o atendimento da demanda de aproximadamente mil alunos, entre onze e de-

zessete anos. 

 

Área para atividades recreativas - Está localizada ao lado da quadra é funciona 

como um complemento das atividades físicas, já que a quadra não atende à deman-

da da escola. 

 

Refeitório - Espaço coberto ao lado da cozinha, mobiliado com algumas mesas e 

cadeiras. Além de acomodar os alunos na hora do lanche, serve também para a rea-

lização de eventos que envolvam um número maior de pessoas, já que a escola não 

possui auditório. 

 

Cozinha Escolar - Apesar de atender às exigências sanitárias, assim como a qua-

dra de esportes, não atende à demanda da escola, já que foi projetada para atender 

ao público da Educação infantil. 

 

Sala de descanso dos colaboradores da limpeza – pequena sala, equipada com 

dois banheiros, depósito, geladeira, TV, e sofá onde os colaboradores da limpeza 

descansam, fazem lanche e guardam seus pertences e outros materiais. 

 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) - Funciona em uma sala equipada com 

computador, impressora, arquivos e sofá. É destinada ao atendimento de alunos e 

familiares, como também aos professores que buscam suportes interventivos junto 

ao SOE.  Conta com uma profissional com formação em Pedagogia e Especializa-

ção em Orientação Educacional.  

 

Sala de recursos generalista - Dispõe de alguns materiais enviados pelo MEC, 

dentre os quais: dois computadores de mesa, dois notebooks, uma impressora e 



36 
 

jogos pedagógicos. O projeto da sala de recursos generalista, implantado em 2008, 

objetiva dá condições para um trabalho pedagógico diferenciado e lúdico que favo-

reça a aprendizagem e a inclusão. Conta com uma professora de ciências exatas e 

outra de ciências humanas. 

 

Galpão comunitário - É usado tanto pela escola quanto pela comunidade local, tan-

to para reuniões quanto para desenvolvimento de atividades artísticas e culturais. Na 

área externa são desenvolvidos os projetos Horta escolar e Farmácia Viva.  

Importante saber que o uso do Galpão Comunitário pelo CEF 14 é uma reivin-

dicação registrada em documentos desde o ano de 2008, sendo a incorporação efe-

tivada em 05 de fevereiro de 2010. Na época se argumentava o uso desse espaço 

atendendo a uma demanda de espaço para atividades extracurriculares.  

Atualmente um dos maiores desafios da proposta pedagógica desta Escola é 

desenvolver uma educação de qualidade, voltada para o resgate da autoestima e 

melhora no rendimento escolar, principalmente dos indicadores do IDEB (MEC 

2015). Há necessidade de mudança de estratégia na ação pedagógica, pois a clien-

tela atendida apresenta característica de Risco Social. Com base em diagnóstico 

foram traçadas metas positivas e Projetos interventivos voltados para o interesse e 

necessidades de aprendizagem dos nossos alunos. 

Nessa perspectiva estão sendo desenvolvidas atividades de dança, teatro, vio-

lão. Além disso, acontecem projetos interventivos de Português, Matemática, Ciên-

cias e História; Projeto Farmácia Viva; Projeto Secador Solar de Frutas; Projeto Gi-

nástica nas Quadras; e Projeto de Capoeira (iniciativa da comunidade). 

Assim, as demandas que motivaram a incorporação do Galpão à Escola, são 

exatamente as mesmas da atualidade, principalmente no que se refere à questão da 

vulnerabilidade e Risco Social, com o surgimento dos bairros Sol Nascente e Pôr do 

Sol, nas proximidades da Escola. 

 

Sala quintal - Espaço que fica nos fundos da escola, em área coberta, sem pare-

des, em tamanho suficiente para acomodar uma turma de 30 alunos. Está equipada 

com um quadro branco e cadeira. É utilizada para atividades lúdicas e recreativas, 

aulas ao ar livre e reforço no contra turno. 

3.5  - Indicadores de Desempenho Escolar 
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a) Indicadores Internos 

 

Matrículas – 2014/2017 

 

 

 

 

Rendimento escolar – 2014/2017 

6º anos: 

 

 

 

7º anos: 
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8º anos: 

 

 

 

 

9º anos: 
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b) Indicadores Externos (Não se aplica para Ed. Infantil) 

A parir do ano letivo de 2005 os estudantes do CEF 14 que cursam 9ª ano do 

Ensino Fundamental são submetidos a uma avaliação do Governo Federal, intitulada 

Prova Brasil, tendo seus dados agrupados para a verificação do IDEB (Índice de De-

senvolvimento da Educação Básica), baseando-se em indicadores oficiais de fluxo e 

desempenho. Desde então nossos estudantes vinham superando as metas espera-

das em 2007, 2009 e 2011. Em 2013 a perspectiva mínima sugerida por este índice 

não foi atingida. Em 2014 foram implantados programas como o de correção da dis-

torção idade/série CDIS, Escola Integral, Projeto “O #Tamojunto” e reforço escolar. 

Assim, em 2015 a escola supera novamente as metas esperadas para esse ano, 

que era de 4,1, atingindo 4,7. De 2005 até 2015 foram mensurados os seguintes re-

sultados pelo IDEB: 

 

 

Ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Metas esperadas  2,6 2,8 3,2 3,7 4,1 

Resultados me-

didos 

2,5 2,8 3,7 3,9 3,6 4,7 
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II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Tendo como referência o Currículo em Movimento, a função primeira da escola 

é garantir o acesso de todos os jovens à educação de qualidade. “Para isso, o reco-

nhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do ensi-

no do Distrito Federal são condições fundamentais.” (Currículo em Movimento, Ca-

derno 1, SEEDF, 2014a, p. 33). 

Os desafios colocados à Escola Pública na atualidade são vários. De que 

maneira garantir aos nossos estudantes as aprendizagens necessárias para que 

possam inserir-se em seu meio social com dignidade? Para que possam refletir e 

modificar as situações de injustiça e desigualdade a que a maioria da população 

brasileira está submetida?  Pois essa Escola hoje recebe um público diverso e com 

diferentes expectativas com relação a esta Instituição. A escola não deve somente 

“ensinar”, também deve “aprender” com quem está dentro (e às vezes, fora) dela, 

deve acolher e não “escolher”. Por esta razão não há que se falar em aprendizagem, 

são as aprendizagens -, que não acontecem de uma maneira única, homogênea, ao 

mesmo tempo, em um único espaço, como se fossemos um batalhão em uma fábri-

ca a serviço do continuísmo. As aprendizagens acontecem nas interações sociais 

entre os “atores” desse processo. Propiciá-las é um trabalho árduo e uma constru-

ção coletiva, dando voz aos sujeitos que diariamente a praticam não somente no 

interior das salas de aula. É descobrir novos espaços e expandir a compreensão 

sobre o processo de aprender. Não é desprezar o conhecimento cientifico acumula-

do pela humanidade e, sim, apropriar-se dele de maneira reflexiva. Também não 

podemos negar o conhecimento empírico, do senso comum, do povo, dos povos 

ditos “iletrados”.  

Por outro lado a educação deixa de ser vista como um fato isolado, inato, pas-

sando a ser visto como um processo de interação entre o aluno e seus pares, com 

os professores e o mundo que o cerca. “O desenvolvimento dos estudantes é favo-

recido quando vivenciam situações que os colocam como protagonistas do processo 

ensino aprendizagem, tendo o professor como mediador do conhecimento histori-

camente acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas pa-

ra a formação de um sujeito histórico e social.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, 

SEEDF, 2014a, p. 33). 
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Além disso, nessa Escola não, ninguém adquire uma real autonomia sem co-

nhecimento formalizado, pois negar às nossas crianças e jovens da escola pública a 

possibilidade de adquirirem esse conhecimento é negar a possibilidade de ascensão 

social e econômica, é contribuir para a manutenção das inúmeras desigualdades do 

Brasil, porém é necessário que esse saber faça sentido e nasça da prática cotidiana, 

pois essa prática, às vezes, precisa ser modificada. Por isso não fugir da assertiva 

de que uma educação total tem por obrigação abordar temas como os Direitos Hu-

manos, a Diversidade, a Sustentabilidade. Abordando-os de maneira viva, conecta-

da com a realidade de nossos estudantes e seus familiares. 

 

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

As concepções teóricas e princípios orientadores das práticas pedagógicas do 

Centro de Ensino Fundamental 14 de Ceilândia fundamentam-se nos documentos 

oficiais da rede pública de ensino do Distrito Federal, a saber: Currículo em Movi-

mento da Educação Básica (SEDF, 2014a), Diretrizes Pedagógicas para o 3° Ciclo 

(SEDF, 2014a), Diretrizes de Avaliação Educacional (SEDF, 2014a), Programa para 

Avanço das Aprendizagens Escolares (SEDF,), Plano Distrital de Educação (2015 – 

2024), bem como nas teorias pedagógica Histórico- Crítica. “Do ponto de vista práti-

co, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e 

o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade 

através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um 

ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de 

uma teoria crítica da educação é dar substância a essa bandeira de luta de modo a 

evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes.” (SAVIA-

NI, 2008. P.25,26). Há também conceitos e princípios teóricos do multiculturalismo 

presentes na Teoria Pós-Crítica e nos conceitos de psiquismo e de aprendizagem da 

Psicologia Histórico-Cultural desenvolvida por Vigostlky, coerentes com a construção 

de uma sociedade verdadeiramente democrática e não excludente. A seguir serão 

desenvolvidas as concepções no que diz respeito a: ensino-aprendizagem, educa-

ção integral. 
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1. Ensino-aprendizagem 

Sendo a Educação uma prática social em sua essência, os atos de ensinar e 

aprender estão carregados de intencionalidade. Ensino-aprendizagem é um proces-

so dialético e os principais sujeitos envolvidos, seres humanos únicos e diversos por 

natureza, aprendem na inter-relação com seus pares. É na interação que se apren-

de/ensina num processo de trocas constantes. O professor precisa ter claro que ne-

cessita primeiramente conhecer os campos de interesse dos educandos e, de ma-

neira planejada e intencional, intervir na realidade que se mostra, proporcionando 

momentos para formulação / reformulação de hipóteses, questionamentos do que se 

é dado, colocado. O início pode ser uma situação-problema existente ou não, uma 

questão relevante para a comunidade a qual está inserido o estudante, uma inquie-

tação comum da faixa-etária (criança, adolescente, adulto). Esse problema, situação 

deve ser antes de tudo, estimulante, desafiador o suficiente para mobilizar o interes-

se do discente em para buscar respostas, mas que não se estacione aí. Além de 

desperta a curiosidade, o professor direciona, mostra opções de registro das hipóte-

ses, confronta opiniões divergentes. 

 A Psicologia Histórico-Cultural, por meio dos conceitos desenvolvidos por VI-

GOSTSKY auxilia o professor a compreender como ocorre esse processo. É impor-

tante que os desafios não estejam nem aquém (muito fáceis) nem além (difíceis de-

mais) da possibilidade de entendimentos dos educandos e é num ambiente colabo-

rativo que a aprendizagem se desenvolve. É como um ciclo que em há um estágio 

inicial de aprendizagem, há a mediação do professor, que possibilita a sistematiza-

ção desse saber, instrumentalizando os estudantes para chegarem à prática social 

final, que na verdade, não é o fim em si mesmo, pois o que foi aprendido serve de 

base para a construção de novos saberes e assim sucessivamente, pois o ser hu-

mano não deixa de aprender, de questionar. Porém, não há que se falar em mobili-

zação se o que se aprende não tiver sentido para a vida prática. 

A organização do trabalho pedagógico na escola deve ser pautada por situa-

ções facilitadoras da aprendizagem e não que dificultem ou excludentes. É preciso 

ter em mente que os sujeitos apresentam certa igualdade intelectiva, não querendo 

negar a existência das pessoas com necessidades especiais, pois todos aprendem, 

porém, em tempos, ritmos e situações diversas. Daí a necessidade de se negar um 

processo de ensino-aprendizagem homogêneo, que se encerra em si mesmo, elitista 
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que exclui o diferente, a diversidade. A organização escolar em Ciclos coaduna e é 

coerente com essa concepção de ensino-aprendizagem. 

Importante destacar que não só o aspecto cognitivo é mais relevante nessa 

concepção teórica. Como somos sujeitos históricos, sociais, o caráter afetivo de 

nossas ações também se sobrepõe. Afetivo, o que nos afeta, portanto, as emoções, 

sentimentos impregnam nossas ações em todos os campos de nossas vidas. Na 

escola, não é diferente e todos os atores envolvidos no processo, quer seja o pro-

fessor, o(a) estudante, os funcionários, pais, responsáveis acabam direta e indireta-

mente envolvidos nesse processo. Educar, aprender, ensinar nem sempre é um ca-

minho tão suave assim. Se não me engano, nas décadas de 70/80 havia no merca-

do editorial brasileiro uma cartilha alfabetizadora com esse título: “Caminho Suave”.  

As contradições, os conflitos também se mostram bem presentes na escola e 

não devem ser escondidas, negadas. Devem ser debatidas, esclarecidas. É um ca-

minho tortuoso sim, com obstáculos, mas gratificante e carregado de possibilidade 

de transformação, pois é essa a concepção de escola que defendemos. 

 
2. Educação Integral 

O conceito de Educação Integral do qual se ocupa o presente documento e os 

demais que referenciam a  Rede Pública de Ensino do DF compreende o ser huma-

no em sua integralidade. Isto quer dizer que são variadas e múltiplas suas dimen-

sões e necessidades educativas. Acontece que práticas tradicionais tendem a su-

pervalorizar a dimensão cognitiva, deixando em segundo plano as afetiva, ecológica, 

emocional, psicomotora, intuitiva, ética, histórica, estética, artística, social, cultural, 

espiritual que caracterizam o ser humano.  

Importante deixar evidente que a Educação Integral não se restringe somente à 

ampliação do tempo no qual o (a) estudante está presente na escola, sendo esse 

um fator também importante. Não adianta expandir o tempo, se as propostas da PP 

da Unidade Educacional não visam atender as diversas dimensões da formação 

humana e são dadas preferências para atividades meramente recreativas, para 

“ocupar” o tempo a mais que o estudante passa na escola. Há que se ter um propó-

sito educativo/formativo em todas as atividades propostas. A prática de educação 

integral ora proposta está pautada em três eixos estruturantes: ampliação de tem-

pos, espaços e oportunidades. 
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Ampliação de tempos não visa retirar das famílias e do Estado as responsabili-

dades inerentes a estes, transferindo-as para a escola. Está a favor da construção 

de uma sociedade mais justa que oferece às camadas populares o que ela busca na 

escola: possibilidade de ascensão econômica e social. Por esta razão, é importante 

cobrar dos governantes a aplicação eficiente dos recursos para melhoria da infraes-

trutura das escolas que estão a cada dia ampliando o tempo de permanência dos 

estudantes. 

Ampliar os espaços visa o descobrimento ou redescobrimento, valorização de 

espaços que não sejam somente os intramuros da escola. É um chamamento da 

comunidade que auxilia a escola a descobrir que outros lugares possuem potencial 

educativo, como a praça vizinha à escola, a igreja, o galpão comunitário, a biblioteca 

pública. Quando a escola mostra-se próxima á comunidade, raros são os casos de 

depredação do patrimônio público. 

Ampliar possibilidades está relacionado a propiciar e garantir as aprendizagens 

reais de nossos estudantes, garantindo a permanência e o sucesso escolar dos 

mesmos. Não é só retirá-los dos perigos das ruas, é oferecer oportunidades e possi-

bilidades de uma formação humana em todas as dimensões anteriormente citadas. 

Também há princípios que norteiam a Educação Integral. São eles: a integrali-

dade, a Inter setorização, transversalidade, diálogo escola-comunidade, territoriali-

dade e trabalho em rede. 

A integralidade, como dito anteriormente, não é só o aumento da carga horária 

escolar. É dar importância e equilibrar a característica multidimensional do ser hu-

mano. As práticas educativas propostas devem associar as diversas áreas do co-

nhecimento, tais como cultura, artes, esportes, lazer, informática, objetivando o de-

senvolvimento das potencialidades dos estudantes. 

A Inter setorização diz respeito à articulação com as políticas públicas do go-

verno para potencializar a oferta de atividades à comunidade atendida pela Educa-

ção Integral, com a integração de projetos sociais voltados para a cultura, o lazer, o 

esporte, pois iniciativas isoladas tendem a não ter continuidade. 

A transversalidade traz para o planejamento escolar as vivências dos estudan-

tes, as situações reais de vida articuladas numa concepção interdisciplinar de abor-

dagem dos conhecimentos. 
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O diálogo escola-comunidade refere-se a escola como espaço comunitário, de 

pertencimento, que abre  as portas para trocas culturais e afirmação da identidade 

cultural da comunidade: crenças, valores, tradições . 

A territorialidade é romper com os muros escolares. Há construção de saberes 

fora dos muros escolares. O CEF 14 tem a experiência prática de desenvolver ativi-

dades pedagógicas em um galpão anexo à escola, onde são desenvolvidos projetos 

de interesse tanto dos alunos como da comunidade, como o Ginástica nas Quadras, 

a capoeira, a horta escolar ... 

O trabalho em rede: trabalho em conjunto, envolvendo e divulgando as experi-

ências de sucesso em toda rede escolar do Distrito Federal para que não se tenha 

apenas alguns trabalhos isolados de professores ou grupos de professores, por 

exemplo, poderia se fortalecer e integrar o trabalho das escolas parques e dos cen-

tros de línguas com as escolas regulares. Há muito que se trabalhar para tornar 

mais eficazes a comunicação e divulgação dos trabalhos da Rede pública do DF. 

 
3. Educação Inclusiva  

A legislação brasileira, a começar pela Constituição Federal, assegura a uni-

versalização da educação. Em seu artigo 205, garante o direito de todos à educa-

ção, visando ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No artigo 206, inciso I, prevê a “igual-

dade de condições de acesso e permanência na escola”, e, finalmente, em seu arti-

go 208, inciso V, estabelece que o “dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de acesso a níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de 

criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 

9.394/96) preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos, currí-

culo, métodos, recursos e organização específicos para atender a suas necessida-

des; garante a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e assegura 

a aceleração de estudos aos estudantes superdotados para conclusão do programa 

escolar. Ainda nesta década, diante das exigências sociais pautadas pela comuni-

dade escolar e a sociedade em geral, a SEEDF inicia um processo de reorganização 

da Educação Especial, a fim de tornar o sistema de ensino mais inclusivo, no sentido 
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de avaliar, desenvolver e instituir políticas educacionais e de acessibilidade que eli-

minem barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas ne-

cessidades específicas de desenvolvimento e de aprendizagem, em atendimentos 

educacionais especializados, que complementam e ou suplementam a formação de 

estudantes especiais, com vistas à autonomia e à independência na escola e na vi-

da.    

Por outro lado, os artigos 26-A e 79-B da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional (LDB), buscou corrigir distorções e injustiças, em relação aos negros e 

povos indígenas do Brasil. A alteração da LDB obriga o sistema de ensino a inserir 

em sua proposta curricular o ensino da História e da cultura afro-brasileira, africana 

e indígena. E essa obrigatoriedade, por conseguinte, incide na reestruturação curri-

cular. No ensino que se propõe, deve-se considerar que os povos negros e indíge-

nas são sujeitos de sua própria história e atores na constituição da sociedade brasi-

leira. 

 

4. Currículo Integrado 

    A organização curricular do Cef 14 está de acordo com os princípios norteado-

res da Secretaria de Educação, expressos no Currículo em Movimento do Distrito 

Federal, 2ª edição atualizada a partir da 1ª edição, publicada em 2014. Esse docu-

mento foi aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal nos termos da 

Portaria nº 389, de 4 de dezembro de 2018.  

O currículo que se pressupõe integrado procura superar as concepções de 

prescrições de conteúdos dissociados da vida cotidiana, que não valoriza os saberes 

e fazeres realizados pelos sujeitos em suas histórias de vida, o que Bernstein deno-

mina “currículo coleção”.  

Não se pode confundir a não prescrição de conteúdos de maneira hierarquiza-

da e com fim em si mesmos com a ausência ou “aligeiramento” (SAVIANI, 2008) de 

conteúdos. “[...] que contra a tendência de aligeiramento do ensino destinado às ca-

madas populares nós precisaríamos defender o aprimoramento exatamente do ensi-

no destinado às camadas populares. Essa defesa implica na prioridade de conteúdo. 

Os conteúdos são fundamentais, e sem conteúdos relevantes, conteúdos significati-

vos, a aprendizagem deixa de existir, ela se transforma num arremedo, ela se trans-

forma numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que se entenda isso e que, no inte-
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rior da escola não atuemos segundo essa máxima: a prioridade do conteúdo, que é 

a única forma de lutar contra a farsa do ensino. Por que esses conteúdos são priori-

tários? Justamente porque o domínio da cultura constitui instrumento indispensável 

para a participação política das massas. Se os membros das camadas populares 

não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer seus interesses, 

porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente des-

ses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação.” (SAVIANI, 

2008). 

Os conteúdos significativos, relevantes e científicos devem se organizar em 

torno de ideias ou eixos que promovam a integração, articulados com a PP da uni-

dade escolar que tem autonomia para organizar sequencialmente, ideias e temas de 

maneira coerente com sua proposta pedagógica. 

Os eixos são referências para os professores planejarem suas atividades do-

centes e não somente os conteúdos descontextualizados da realidade social dos 

educandos, facilitando a implantação da interdisciplinaridade no cotidiano escolar. 

Os eixos transversais do Currículo em Movimento são: a Educação para a Di-

versidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para 

a Sustentabilidade. Como eixos integradores, temos: a ludicidade e os letramentos. 

 O Currículo Integrado leva os professores a trabalharem a partir de objetivos 

de aprendizagem, conteúdos culturais e científicos, habilidades, procedimentos e 

valores, num processo constante de reflexão da prática pedagógica. Isso porque, em 

algumas ocasiões, faz-se necessário o trabalho com habilidades e procedimentos 

específicos para que os estudantes possam apropriar-se de determinados saberes 

relevantes e específicos. “A intenção é de que o Currículo se converta em possibili-

dade de emancipação pelo conhecimento, seja ideologicamente situado e considere 

as relações de poder existentes nos múltiplos espaços sociais e educacionais, espe-

cialmente nos espaços em que há interesses de classe.” (CURRÍCULO EM MOVI-

MENTO – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, SEDF, 2014, p.22). 

O currículo integrado somente se efetivará na prática se pautar-se pelos se-

guintes princípios norteadores: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contex-

tualização e flexibilização. 
5. Principio da unicidade entre teoria e prática 
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 A prática pedagógica que se propõe engajada com a superação das desi-

gualdades econômicas e sociais não dissocia teoria e prática, isso porque separa-

das, apesar de existirem, mostram-se frágeis em seu objetivo. Na verdade, não exis-

te prática desinteressada em Educação. O professor pode desconhecer a teoria que 

enseja sua prática, mas nunca será neutra e desinteressada. 

O conceito de práxis que permeia o Currículo Integrado privilegia ações de re-

flexão constantes tanto por parte dos (as) estudantes como do professor, respon-

dendo e registrando cotidianamente às questões basilares e norteadoras de seu tra-

balho: “Para que ensinar”? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

O elemento que compõem o currículo devem articular as áreas de conhecimen-

to para que os estudantes se aproximem dos objetos de estudo, possam ver sentido 

no que aprendem e resinifiquem seu contexto social. 

 

6. Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 

A interdisciplinaridade é a abordagem de uma ideia, um tema ou um conceito 

em diferentes disciplinas/componentes curriculares, tornando mais compreensíveis 

as partes que interligam as diferentes áreas do conhecimento. A contextualização 

faz com que o que se ensina/aprende tenha significado, sentido, tanto para os pro-

fessores como para os (as) estudantes. 

Interdisciplinaridade e contextualização são fatores facilitadores da aprendiza-

gem. Parte-se sempre do Currículo para gerar as ideias, temas e conceitos traba-

lhados interdisciplinarmente. 

O trabalho colaborativo/coletivo entre os professores é favorecido quando se 

lança mão da interdisciplinaridade segundo Santomé (1998). É um trabalho que so-

mente acontece quando há predisposição para o diálogo e rompimento com práticas 

pedagógicas isoladas. O Distrito Federal tem a seu favor o espaço-tempo da coor-

denação pedagógica, que deve ser valorizado e aproveitado para a formação conti-

nuada, o planejamento, o debate sobre a organização curricular e sobre o trabalho 

pedagógico nas escolas, contemplando o princípio da interdisciplinaridade. 

 

7. Princípio da Flexibilização 
Segundo o princípio da flexibilização, a organização do trabalho pedagógico no 

CEF 14 de Ceilândia procura seguir o que é definido na base comum do Currículo 
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em Movimento, porém, com possibilidade de atender a demandas locais quanto aos 

interesses dos estudantes e comunidade escolar.  

 
8. Avaliação Formativa  

 

 Os processos de Avaliação Educacional acontecem em três níveis: 

• Aprendizagem – avaliação do desempenho dos alunos 

• Institucional – avaliação do trabalho pedagógico 

• Larga Escala – avaliação externa: exames e testes. Ex.: Prova Brasil 

 

Estes níveis devem estar articulados ao planejamento e organização do traba-

lho pedagógico da escola. 

Compreende-se que a avaliação em sua função formativa é a que deve ser 

adotada pelas Unidades Escolares vinculadas à SEDF. Ela deve perpassar todos os 

níveis da avaliação, bem como a função diagnóstica. 

A avaliação vista por este prisma é realizada para incluir, por esta razão práti-

cas meramente quantitativas, classificatórias, excludentes e desvinculadas das 

aprendizagens devem ser rechaçadas em busca da avaliação para as aprendiza-

gens. Esta contribui para a conquista e potencialização dessas aprendizagens, bem 

como permite ao professor realizar constantes reflexões sobre suas práticas. 

Os instrumentos podem ser os mais variados (observações, registros escritos, 

provas, portfólios, trabalhos em grupo, seminários), porém a intenção do avaliador 

deve ser a do compromisso com as aprendizagens dos estudantes, compreendendo 

que este é um processo contínuo e que deva estar em consonância com a proposta 

de progressão que o CEF 14 segue ao adotar a Organização Pedagógica do 3º Ci-

clo. 

É importante que os estudantes compreendam todo o processo em todas as 

etapas de planejamento, criando-se espaços de fala e atuação, incentivando ações 

para que o protagonismo de nossos jovens possa se manifestar. 
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IV. Objetivos Institucionais e Estratégias de Ação 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados educaci-

onais 

• Reduzir os índices de reprovação nos 7ºs e 9ºs anos; 

• Diminuir a quantidade de estudantes com defasagem idade/série; 

• Melhorar os índices de aprendizagem; 

• Manter e/ou melhorar as projeções do índice do IDEB; 

• Qualificar o corpo docente quanto à política pública de organização escolar em 

Ciclos; 

• Reduzir a evasão e a infrequência; 

• Melhorar a organização do trabalho pedagógico da escola;  

• Qualificar o espaço-tempo da coordenação pedagógica; 

• Incentivar a criação de projetos de leitura e de matemática; 

• Reduzir as ocorrências de violência no interior do espaço escolar; 

• Implantar a avaliação institucional periódica; 

• Promover a inclusão dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais; 

• Articular as ações da Biblioteca, Sala de Recursos e S.O.E com o planejamento 

pedagógico da escola; 

 

Estratégias 

• Elaboração do planejamento anual de gestão e da coordenação pedagógica; 

• Planejar momentos de estudo e debates sobre o 3º Ciclo no espaço da coordenação 

pedagógica; 

• Divulgar os cursos da EAPE e incentivar a participação dos professores e demais 

profissionais da educação; 

• Promover ações interventivas (reforço e projetos interventivos, reagrupamentos) 

para os estudantes que não estiverem alcançando os objetivos de aprendizagem; 

• Elaboração de uma avaliação diagnóstica que seja base para o planejamento 

pedagógico ao longo do ano; 
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• Elaborar com base no Currículo em Movimento e Currículo dos Anos Finais, objeti-

vos e metas de aprendizagem para o Primeiro e Segundo Bloco do Terceiro Ciclo de 

Aprendizagem e para as turmas de Avanço das Aprendizagens; 

• Aperfeiçoar instrumentos para a Avaliação Formativa das Aprendizagens; 

• Aperfeiçoar o Conselho de Classe Participativo; 

• Formar turmas do Programa para o Avanço das Aprendizagens Escolares; 

• Articular o planejamento da Sala de Recursos, Orientação Educacional e Coordena-

ção Pedagógica; 

• Oferecer atividades lúdicas: jogos de damas, xadrez, tênis de mesa, futebol, volei-

bol, queimada e culturais no horário do intervalo; 

• Elaborar em conjunto com os professores atuantes na biblioteca e os da área de 

Código e Linguagens, projetos de incentivo permanente à leitura; 

• Implantar o Projeto Gentileza; 

• Organizar uma Olimpíada Interna de Matemática; 

• Estabelecer um protocolo para o atendimento às ocorrências disciplinares, em 

articulação com o S.O.E  de maneira que os instrumentos presentes no Regimento 

Escolar não sejam banalizados; 

• Pesquisar e produzir instrumentos para a realização da Avaliação Institucional; 

• Realizar Assembleias Escolares quadrimestrais; 

• Aperfeiçoar os projetos pedagógicos da escola: Festa Junina, Jogos Socioeducati-

vos, Secador Solar; Feira de Artes e Ciências e incentivar os projetos individuais dos 

professores nas coordenações coletivas e individuais; 

• Promover passeios culturais e saídas de campo;  

 
2.  Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 

Objetivos: 

• Promover a participação da comunidade escolar nas decisões da escola (administrativas, 

pedagógicas e financeiras); 

• Fortalecer e incentivar a atuação dos colegiados da Gestão Democrática; 
• Implantar a Avaliação Institucional; 

• Melhorar a eficiência da comunicação institucional, tanto com os pais/responsáveis e 

estudantes quanto com os servidores; 
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• Promover confraternizações entre os diversos segmentos da comunidade escolar; 

• Promover a solução pacífica e mediada dos conflitos; 

 

Estratégias: 

• Realizar reuniões mensais do Conselho Escolar; 

• Realizar Assembleias Escolares Quadrimestrais; 

• Pesquisar e produzir instrumentos para a realização da Avaliação Institucional; 

• Utilizar-se das redes sociais disponíveis para a comunicação eficiente com os 

diversos segmentos da comunidade escolar; 

• Disponibilizar um canal de comunicação (Caixa ou Urna) para que a comunidade 

possa expressar críticas, dúvidas e sugestões sobre a Gestão da Escola; 

• Promover eventos externos e internos para a confraternização dos segmentos 

escolares; 

• Intervenção imediata nas situações de conflito; 

 

3 – Gestão Administrativa e Financeira 

Objetivos: 

• Realizar um planejamento para a aplicação das verbas do PDAF com a participação 

da comunidade escolar; 

• Adquirir materiais pedagógicos e de expediente para a implantação da Proposta 

 Pedagógica; 

• Revitalizar alguns ambientes escolares, a saber: 

• Trocar os vidros das janelas para melhor aproveitamento da luz solar; 

• Fazer canteiros centrais nos corredores; 

• Instalar bancos e mesas de concreto nos corredores; 

• Estruturar um espaço para apresentações culturais; 

• Realizar reforma nos banheiros dos estudantes; 

• Pintar o muro externo da escola; 

• Pintar anualmente os corredores e área interna das salas de aula; 

• Melhorar o conforto térmico das salas de aula; 

• Melhorar as instalações da sala de Educação Física; 
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• Realizar manutenções preventivas e periódicas conforme disponibilidade dos recur-

sos do PDAF; 

• Solucionar as pendências possíveis nas prestações de contas anteriores 

Estratégias 

• Realizar, em Assembleia Escolar, a ata de prioridades para aplicação dos recursos 

do PDAF - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – procurando 

atender pelo menos uma prioridade de cada segmento a cada recebimento de re-

cursos; 

• Realizar, em Assembleia Escolar, as prestações de contas dos recursos utilizados; 

• Dar encaminhamento às pendências dos processos de prestações de contas do 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola – para que a escola volte a receber os 

recursos financeiros federais; 

• Promoção de campanha educativa junto aos estudantes para conservação do 

ambiente escolar; 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

1 - organização escolar: regime, tempos e espaços. 

 Assim como toda a Rede Pública do Distrito Federal, o CEF 14 já está inserido 

no sistema de Ciclos de aprendizagem no Ensino Fundamental. A escola oferece o 

Ensino Fundamental anos finais, sendo 6ºs e 7ºs ano no turno vespertino (13:15 às 

18:15) e 8ºs e 9ºs anos no turno matutino (07:15 às 1215). Atualmente a escola fun-

ciona com as seguintes turmas:  

Bloco I 

• 8 (oito) turmas de 6º ano no sistema de Ciclos; 

• 8 (oito) turmas de 7º ano no sistema de Ciclos; 

Bloco II 

• 8 (oito) turmas de 8º ano no sistema de Ciclos; 

• 8 (oito) turmas de 9º ano no sistema de Ciclos. 
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  O trabalho Pedagógico é realizado observando o Currículo Escolar adotado 

pela Secretaria de Educação, abordando Temas transversais como: Educação para 

a Diversidade, Cidadania e Educação para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade.  

 Durante a semana são realizados três encontros (duas Coordenações coleti-

vas e uma Coordenação individual por área). Nas Coordenações Individuais, além 

de atenderem pais, os professores desenvolvem projetos interventivos como forma 

de corrigir as defasagens diagnosticadas.  

 São desenvolvidos projetos nas disciplinas de Artes, Ciências e História. Além 

disso, é oferecido reforço em Português e Matemática nos turnos matutino e vesper-

tino. Também realizam os planejamentos individuais, estratégias de avaliação e ati-

vidades que serão desenvolvidas com as turmas. As Coordenações coletivas são 

usadas para formação continuada dos professores e para discutir temas variados de 

interesse do grupo de professores e da comunidade escolar. As coordenações tam-

bém são utilizadas para a realização dos Conselhos de Classe Participativos e pla-

nejamento dos Projetos Específicos a serem desenvolvidos bimestralmente e tam-

bém estudo dos documentos que norteiam a educação publica no Distrito Federal. 

 

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade 

Tendo como referência a legislação federal e as diretrizes da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, no que se refere a Direitos Humanos, Educação Inclu-

siva e Diversidade, o Centro de Ensino Fundamental 14, de Ceilândia, organiza-se a 

fim de assegurar que os direitos de todos os estudantes sejam garantidos. Para tan-

to, oferece Serviço de Orientação Especializado, Sala de Recursos Generalista e 

Projetos Interdisciplinares, como o da “Consciência Negra”, realizado no final do 

ano.  

 

3. Projetos Interdisciplinares 

A) FESTA JUNINA 

Público-Alvo: Comunidade escolar. 

Descrição do Projeto: Os preparativos para a festa junina começam geralmente 

com um mês de antecedência e envolvem tanto professores quanto alunos. A festa 
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tem objetivos pedagógicos, com pesquisas e trabalhos sobre o tema, além de con-

fraternização com a comunidade escolar. 

 No período que antecede a festa, os alunos participam de gincanas para ar-

recadação de insumos, necessários à preparação das comidas típicas, bem como, 

se preparam, ensaiando para a apresentação da Quadrilha. A disputa pelo primeiro 

lugar na gincana movimenta as turmas com diversas brincadeiras, como: caracteri-

zação de casais; uso de chapéus, tranças e flores nos cabelos; trocas de sapatos, 

dentre outras atividades. 

Par a culminância da festa a comunidade escolar é convidada a saborear as 

tradicionais comidas típicas, participar das brincadeiras e prestigiar a dança da qua-

drilha, apresentada pelos alunos. 

Após as festividades as turmas vencedoras são agraciadas com um prêmio, 

geralmente um passeio, como recompensa pelo esforço na busca pelo primeiro lu-

gar. 

 

B) JOGOS INTERCLASSES 

Público-Alvo: Alunos. 

Descrição do Projeto: Os Jogos Interclasses do Cef 14, Ceilândia, ocorrem anual-

mente, ao final do 2º bimestre envolvendo todas as turmas da escola. Tem como 

objetivo incentivar e promover o esporte escolar, além de desenvolver competências 

e habilidades como: parceria, compreensão, solidariedade, superação e respeito. 

 Durante uma semana os alunos e/ou turmas competem entre si em modali-

dades esportivas na quadra, como Futsal e Queimada. Fora da quadra ocorrem dis-

putas de Xadrez, Dama, Dominó, Tênis de Mesa, Torta na Cara, Desafios de Portu-

guês e Matemática, dentre outros. 

 Ao final os vencedores são premiados com medalhas e os professores cos-

tumam atribuir nota pelo compromisso, empenho e dedicação de cada aluno. 

 

C) FEIRA CULTURAL 

Público-Alvo: Comunidade escolar. 

Descrição do Projeto: Ocorre no final do 4º bimestre e tem como objetivo expor à 

comunidade todos os trabalhos desenvolvidos pela escola durante o ano letivo. Com 
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esse intuito a escola se organiza para que os alunos e professores apresentem os 

projetos desenvolvidos em cada disciplina ou por iniciativa própria dos estudantes. 

 

D)  PROJETO CAIXA HISTÓRICA 

Público-Alvo: Alunos. 

Descrição do Projeto: A ideia do projeto Caixa Histórica surgiu da necessi-

dade de incentivar os alunos a valorizar a própria história. Reconhecer-se como 

construtor da identidade pessoal e coletiva. Aprimorar-se da história individual e sen-

tir-se pertencente e respeitável em qualquer situação. 

  O professor conselheiro da turma entrega aos alunos um questionário em 

forma de entrevista em que cada aluno é estimulado a falar sobre seus gostos e 

preferências. Num segundo momento cada aluno confecciona uma caixa, que 

deverá conter objetos representativos, marcantes, em sua trajetória de vida.  

A culminância do projeto se dá então num dia determinado, quando todos abrem 

suas caixas e falam aos demais sobre cada objeto ou símbolo ali contidos.  

Eventualmente, professores e membros da Direção são convidados a falarem 

também sobre suas histórias pessoais. 

 

PROJETO CONSCIÊNCIA NEGRA 

Público-Alvo: Alunos. 

Descrição do Projeto: Com o objetivo de se trabalhar o dia Nacional da 

Consciência Negra, os professores, de todas as disciplinas, elaboram es-

tratégias para trabalhar esse tema com suas turmas.  

 A culminância do Projeto se dá no mês de novembro com a exposição dos 

trabalhos das turmas à comunidade escolar, em forma de cartazes, murais, painéis; 

apresentações culturais de dança, teatro, recital de poesias, dentre outros. 
 

F) PROJETO SECADOR SOLAR 

Público-Alvo: Alunos. 

Descrição do Projeto: O Secador é uma estufa idealizada por um professor da es-

cola, Antonio Jucá Kokay. O equipamento é utilizado no processamento de alimen-

tos desidratados como frutas e carnes. 
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  O objetivo é que os alunos simulem uma pequena cooperativa, participando 

de todo o processo de produção até a venda final do produto e divisão igualitária dos 

lucros.  

 O Projeto é interdisciplinar e engloba professores de diversas áreas do co-

nhecimento, como: Português, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia.  

 O projeto faz bastante sucesso e entusiasma alunos e professores. Desperta 

grande interesse entre os estudantes, pois se apresenta como uma alternativa ao 

desemprego em nossa região, com pais interessados em construir um secador para 

a família. 

 

G) PROJETO GALPÃO 

Público-Alvo: Comunidade escolar. 

Descrição do Projeto: Galpão é um prédio anexo, que está sob a responsabi-

lidade da escola e seu uso objetiva aproximar a escola da comunidade local.  

Atualmente, por parte da escola ocorre o projeto Horta escolar e Farmácia Vi-

va, uma iniciativa do Professor de Ciências do 6º ano e o projeto Ginástica nas Qua-

dras. Por parte da comunidade está acontecendo o projeto de Judô. 

 
4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 
A partir de 2017 estabelecemos contatos com Escolas classe, que nos enviam 

alunos para ingressarem o 6º ano do Ensino Fundamental. São convidados para 

uma visita ao CEF 14, os alunos concluintes do 5º ano das E.C 47, 48, 50 e 52. O 

objetivo é que eles conheçam a estrutura física e o funcionamento de um Centro de 

Ensino Fundamental.  

No horário da visita os alunos dos 6ºs anos são dispensados para que os 

professores se coloquem a disposição para o esclarecimento de dúvidas dos 

visitantes, tanto dos alunos quanto dos responsáveis. Em seguida é feito um passeio 

pela escola a fim de que os visitantes conheçam todos os espaços de sua futura 

escola. 

Do mesmo modo se estabelece contatos com os gestores do CEM 10, para 

que se proceda da mesma forma com os nossos alunos concluintes dos 9ºs anos. O 

objetivo é que eles também conheçam as instalações e o funcionamento da escola 

onde estudarão no ano seguinte. 
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5. Relação escola-comunidade  
A participação da comunidade normalmente acontece a convite da Di-

reção o do Conselho Escolar, para: 

• Prestação de contas sobre a aplicação dos recursos recebidos do 

Governo Federal ou Governo Local; 

• Participação nas reuniões de pais, que ocorrem ao final de cada 

bimestre, ou em convocações. Nestas ocasiões é comum ouvirmos relatos 

de pais que têm pressa em serem atendidos, muitas vezes não dando 

atenção à equipe pedagógica: 

• Festividades como, Festa Junina, Dia da Consciência Negra e Feira 

Cultural; 

• Acompanhamento e colaboração no processo de aprendizagem dos 

estudantes.  

Uma alternativa para melhorar a participação dos responsáveis na 

escola podem ser os Conselhos de Classe participativos, que serão im-

plantados a partir da elaboração desta PP. O objetivo é que as famílias 

compareçam à escola não apenas para tomar ciência das ocorrências dis-

ciplinares dos seus filhos, mas também para participarem efetivamente, 

sugerindo e opinando nas decisões acerca dos procedimentos avaliativos 

da escola. 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

 

A) AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 O atendimento educacional especializado é realizado na sala de recursos ge-

neralista por duas profissionais, uma com habilitação em Letra/Inglês e outra em Ma-

temática, devidamente qualificadas para esse fim. A sala de recursos generalista é 

um ambiente de investigação e compreensão dos processos cognitivos, sociais e 

emocionais, visando a superação das dificuldades de aprendizagens e desenvolvi-

mento de diferentes possibilidades dos sujeitos. Nesse ambiente se oferece a com-

plementação do atendimento educacional realizado em classe comum, por professo-
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res especializados. 

 O público alvo da Sala de Recursos Generalista abrange estudantes Portado-

res de Deficiência Física, Deficiência Intelectual e Transtorno Global do Desenvolvi-

mento, devidamente respaldados por laudos e/ou relatórios médicos.  

São atendidos em turno contrário à regência de classe, em dois ou três dias da 

semana, durante aproximadamente duas horas. 

 O acompanhamento é feito individualmente ou em pequenos grupos, respei-

tando as especificidades de cada aluno. Nela são atendidos alunos de diversas fai-

xas etárias matriculados em diferentes níveis ou tipo de ensino, sempre que necessi-

tarem de atendimento especializado. Este atendimento não pode ser confundido 

com reforço escolar ou mera repetição dos conteúdos programáticos desenvolvidos 

na sala de aula, mas devem constituir um conjunto de procedimentos específicos, 

mediadores do processo de apropriação e produção de conhecimentos. Busca o en-

volvimento das famílias na educação e inclusão escolar dos estudantes com neces-

sidades educacionais especiais. 

 As professoras que se dedicam a este trabalho buscam garantir que sejam 

reconhecidas e atendidas as particularidades de cada estudante com necessidades 

educacionais especiais. É um espaço organizado com materiais didáticos, pedagó-

gicos, equipamentos e profissionais com formação para o atendimento. 

Desta forma, promovem as condições de inclusão dos estudantes em todas as 

atividades da escola; participam do processo de identificação e avaliação pedagógi-

ca das necessidades especiais e tomada de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante; atuam como docente nas atividades de complementa-

ção ou suplementação curricular específica que constituem o atendimento educacio-

nal especializado; informam a comunidade escolar acerca da legislação e normas 

educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; participam de forma 

colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pe-

dagógicas que favoreçam o acesso do estudante com necessidades educacionais 

especiais ao currículo e sua interação no grupo; indicam e orientam o uso de equi-

pamentos e materiais específicos e de outros recursos existentes na família e na 

comunidade; orientam as famílias quanto ao seu envolvimento e participação no 

processo educacional; responsabilizam-se pela garantia da realização das adequa-

ções curriculares necessárias ao processo educacional do ENEE e articulam com 
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gestores e professores para que o Projeto Político Pedagógico da escola se organi-

ze coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva. 

No entanto, apesar do esforço da equipe em propiciar um atendimento ade-

quado aos dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais, a sala 

nunca funcionou conforme as diretrizes, por limitações estruturais e financeiras. 

 

B) SOE - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

O Cef 14 conta com duas profissionais atuando no SOE. É um serviço de orien-

tação e suporte educacional que visa contribuir, no contexto escolar, para o fortale-

cimento do potencial do indivíduo e da sua capacidade de superar obstáculos sócios 

interacionais, emocionais e de aprendizagem. É parte integrante dos atores instituci-

onais compondo a equipe pedagógica das escolas em suas diferentes modalidades 

de ensino. Esse serviço interage, permanentemente, no processo ensino-

aprendizagem em sua articulação e mediação entre a cultura escolar, a realidade 

social e o contexto socioeconômico em que a comunidade está inserida. Na pers-

pectiva de prevenção primária dos problemas de aprendizagem, dificuldade relacio-

nal e sócia adaptativa o SOE atua em todo cotidiano escolar, nas Coordenações Co-

letivas, Conselho de Classe, e em Parceria com a Rede Social de Atendimento, co-

mo Programa de Saúde na Escola, uma parceria com o Posto de Saúde nº 09 da 

Secretaria de Saúde do DF e em Programas Institucionais de Interesse a sua clien-

tela e entre outros. 

As metodologias utilizadas são: Observações dirigidas na sala de aula e nos 

corredores (entrada, saída e intervalo); Entrevistas dirigidas e espontâneas a alunos, 

professores e familiares; Oficinas e projetos; Pesquisas de perfil socioeconômico, 

cultural do aluno e família; Pesquisas no Livro de Ocorrências da Escola; Pesquisas 

no dossiê do aluno (Secretaria da Escola); Visitas domiciliares (conforme o caso). 

 

C) EEAA – EQUIPE MSPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM  

O Centro de Ensino Fundamental 14 recebe atendimento do Serviço Especiali-

zado de Apoio a Aprendizagem desde o ano de 2015. Desde então houve várias 

mudanças quanto à atuação do serviço nesta instituição escolar. Atualmente a esco-

la dispõe de uma pedagoga atando nesse serviço. 
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A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) – Anos Finais do 

Ensino Fundamental- tem como objetivo promover a melhoria da qualidade do pro-

cesso de ensino-aprendizagem, atuando de forma institucional, bem como de forma 

avaliativa e preventiva, junto às instituições atendidas por esta equipe. Este serviço 

visa ainda contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das institui-

ções educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempe-

nho de todos os estudantes, com ou sem necessidades educacionais especiais. 

Busca contemplar todos aqueles que fazem parte destas UE, de forma direta e indi-

reta, ressaltando que o foco deve ser de uma cultura de sucesso escolar.  

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem pauta-se em 

três dimensões concomitantes e contextualizadas:  

I - mapeamento institucional das instituições educacionais; 

II - assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar;  

III- acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, por 

meio da ressignificação das práticas educacionais e de intervenções específicas nas 

situações de queixas escolares.  

 São atribuições da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem:  

I - refletir e analisar o contexto de intervenção da sua prática, por meio da aná-

lise das características gerais da instituição educacional;  

II - contribuir, em parceria com os demais profissionais da instituição educacio-

nal, para a promoção da análise crítica acerca da identidade profissional dos atores 

da instituição educacional, principalmente do corpo docente, de modo à resignificar 

suas atuações; 

III - favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas à concretização de 

uma cultura de sucesso escolar, por meio de situações didáticas de apoio à aprendi-

zagem e de alternativas teórico-metodológicas de ensino para a construção de habi-

lidades e competências dos alunos;  

IV - atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e inter-

ventiva, tornando-as corresponsáveis no desenvolvimento e na aprendizagem dos 

alunos.  
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7. Os Educadores sociais Atuação dos/as educadores/as sociais 
voluntários/as, jovens candangos, educadores/as comunitários/as, 
monitores/as, entre outros. 

Atualmente contamos com três educadoras sociais voluntárias que atuam 

como monitoras de cinco estudantes com necessidades educacionais especiais. 

 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENSINO- APRENDIZAGEM 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de 
aprovação 

Conforme as diretrizes de avaliação educacional da SEEDF(2014) E O Regi-

mento das escolas públicas do DF, o Cef 14 vem procurando aprimorar as práticas e 

estratégias de avaliação para as aprendizagens escolares dentro da concepção de 

avaliação formativa. 

Durante a Semana Pedagógica e nas primeiras coordenações do ano letivo os 

professores definem os objetivos para as aprendizagens. São planejados os proce-

dimentos para uma avaliação diagnóstica e selecionados os instrumentos que serão 

utilizados, com o auxílio direto da supervisão e coordenação pedagógica. São ins-

trumentos diversificados tais como: trabalhos em grupos; portfolios, avaliação por 

pares, reagrupamentos intra e extraclasse, estudo dirigido, provas, testes, seminá-

rios, pesquisas. 

Para os alunos com necessidades educacionais especiais são realizadas as 

Adequações Curriculares de forma contínua e com suporte teórico e metodológico 

da Sala de Recursos e da Coordenação Pedagógica. 

 

2. Recuperação Continuada  

Como o nosso trabalho pedagógico está organizado em Ciclo para a aprendi-

zagem a perspectiva da recuperação deve ser contínua, usando instrumentos como: 

reagrupamento, projetos interventivos, reforços, diagnose e estudos de caso. 
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Seguindo a Resolução nº 01/2012 do CEDF, adotamos o regime de progressão 

parcial com dependência para os alunos com aproveitamento insatisfatório em até 

dois componentes curriculares. 

 

3. Conselho de Classe 

O Conselho de Classe ocorre ordinariamente no final de cada bimestre e no fi-

nal do ano letivo. Está organizado em três momentos distintos. Além do Conselho 

Participativo, com pais, alunos e professores, as turmas mediadas pelo professor 

conselheiro, avaliam previamente aspectos referentes ao processo de ensino apren-

dizagem e a escola como um todo. 

No momento da reunião do colegiado as questões levantadas no Pré Conselho 

são apreciadas por todos e feitos os devidos encaminhamentos para os diversos 

setores como: SOE, EEAA, SEEA, Coordenação Pedagógica, Direção, etc. É o que 

chamamos de Pós Conselho. 

 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  PEDAGÓGICA 

 

A Proposta Pedagógica do CEF 14 de Ceilândia será constantemente avaliado 

e atualizado pela Comissão Organizadora. Para tanto, será usada a Semana Peda-

gógica, que acontece no início de todo ano letivo é um espaço privilegiado para que 

os professores e demais profissionais da Educação possam conhecer, realizar apon-

tamentos, sugestões, acréscimos e supressões na PP.  

 Nos últimos anos a Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio da 

SUBEB e UNIEB’s têm disponibilizado material de apoio específico para esse fim. 

No decorrer do ano, temos os Dias Letivos Temáticos para que os demais 

segmentos da comunidade escolar também possam avaliar o documento, bem como 

outros momentos de reuniões com a Comunidade Escolar. 

O Conselho de Classe participativo também é outro momento no qual os objeti-

vos e metas de aprendizagem deverão ser avaliados. 

O fortalecimento e atuação do Conselho Escolar pode ajudar a tornar o Projeto 

Político Pedagógico da Escola uma realidade, bem como o desenvolvimento de prá-

ticas mais efetivas de Avaliação Institucional. 
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QUADRO DE METAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
Objetivos Metas Estratégias Responsáveis Cronograma 

• Reduzir os ín-
dices de repro-
vação 

• Reduzir ao final 

de 2019,em 

10%,os índices 

de reprovação 

nas turmas de 

sétimos e no-

nos anos; 

• Elaboração do planejamento anual de gestão 
e da coordenação pedagógica; 

• Planejar momentos de estudo e debates so-
bre o 3º Ciclo no espaço da coordenação 
pedagógica; 

• Divulgar os cursos da EAPE e incentivar a 
participação dos professores e demais pro-
fissionais da educação;  

• Elaboração de uma avaliação diagnóstica 
que seja base para o planejamento pedagó-
gico ao longo do ano;  

•  Elaborar com base no Currículo em Movi-
mento e Currículo dos Anos Finais, objetivos 
e metas de aprendizagem para o Primeiro e 
Segundo Bloco do Terceiro Ciclo de Apren-
dizagem e para as turmas de Avanço das 
Aprendizagens; 

• Implementar a Avaliação Formativa das 
Aprendizagens; 

• Implementar o Conselho de Classe Participa-
tivo; 

•  

Direção;  

Coordenação 

Pedagógica 

Docentes 

2018 e 2019 

• Diminuir a 
quantidade de 
estudantes com 
defasagem ida-
de/série 

• Reduzir, ao final 

de 2019, em 

20% a quanti-

• Criar turmas do PAEE 
• Planejar momentos de estudo e debates so-

bre o 3º Ciclo no espaço da coordenação pe-
dagógica; 

• Divulgar os cursos da EAPE e incentivar a 

Direção;  

Coordenação 

Pedagógica 

2018 e 2019 



3 
 

dade de estu-

dantes com de-

fasagem ida-

de/série. 

participação dos professores e demais pro-
fissionais da educação;  

• Elaboração de uma avaliação diagnóstica 
que seja base para o planejamento pedagó-
gico ao longo do ano; 

• Elaborar com base no Currículo em Movi-
mento e Currículo dos Anos Finais, objetivos 
e metas de aprendizagem para o Primeiro e 
Segundo Bloco do Terceiro Ciclo de Aprendi-
zagem e para as turmas de Avanço das 
Aprendizagens; 

• Implementar a Avaliação Formativa das 
Aprendiazagens; 

• Implementar o Conselho de Classe Participa-
tivo; 

 

Docentes 

• Reduzir a eva-
são e a infre-
quência; 

• Reduzir, em 

50% a evasão 

escolar nos dois 

blocos do 3° Ci-

clo. 

• Reduzir em 

90% a evasão e 

a infrequencia 

dos estudantes 

• Promover ações interventivas ( reforço e pro-
jetos interventivos, reagrupamentos)  para os 
estudantes que não estiverem alcançando os 
objetivos de aprendizagem; 

• Oferecer atividades lúdicas : jogos de da-
mas, xadrez, pingpong, futebol, voleibol, 
queimada e culturais no horário do intervalo; 

 

Direção;  

Coordenação 

Pedagógica 

Docentes 

2018 e 2019 
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das turmas de 

PAAE. 

• Reduzir, grada-
tivamente, a 
formação de 
turmas do 
PAAE 

• Reduzir pela 

metade a for-

mação de tur-

mas do PAAE. 

 Direção;  

Coordenação 

Pedagógica 

Docentes 

2019 e 2020 

• Diminuir as 
ocorrências de 
atos violentos 
no interior do 
espaço escolar. 

• Diminuir, em 

70%, o registro 

de ocorrências 

disciplinares 

envolvendo a 

violência no 

ambiente esco-

lar; 

• Oferecer atividades lúdicas: jogos de damas, 
xadrez, pingpong, futebol, voleibol, queimada 
e culturais no horário do intervalo; 

• Implementar o Projeto Gentileza;  
• Melhorar a infra-estrutura dos espaços de 

convivência escolar; 

Direção;  

Coordenação 

Pedagógica 

Docentes 

2018, 2019 

• Qualificar o 
corpo docente 
quanto à políti-
ca pública de 
organização 
escolar em Ci-
clos; 
- Qualificar o 
espaço-tempo 

- Destinar 50% do total 

de horas das coorde-

nações pedagógicas 

para leitura dos docu-

mentos oficiais da Se-

cretaria e estudos so-

• Elaboração do planejamento anual de gestão 
e da coordenação pedagógica; 
- Planejar momentos de estudo e debates 
sobre o 3º Ciclo no espaço da coordenação 
pedagógica; 

 

Coordenação  

Supervisão 
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da coordenação 
pedagógica; 

 

bre o 3º Ciclo e outros 

temas de interesse 

para a formação conti-

nuada dos professo-

res; 
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PROJETO INTEGRADOR (INTER OU TRANSDISCIPLINAR) 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 14 

Título do Projeto: SECADOR SOLAR PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS 

Etapas: Total de estudantes envolvidos: 50 

Áreas de conhecimento: Matemática, Português, Ciências, Artes, História e Geogra-

fia. 

Equipe responsável: Professores: Jucá, Ana Claudia, Daniel, Iury, Wilson e Euclides. 

 JUSTIFICATIVA 

 O presente projeto se justifica pela necessidade de se aproveitar espaços 

ociosos e ineficazes à prática pedagógica incorporando-os ao binômio ensino-

aprendizagem, vale salientar que, notoriamente, nosso sistema educacional pú-

blico submete nosso aluno a uma jornada, digamos, cansativa de seis aulas diá-

rias. Embora sempre usando da criatividade a fim de amenizar o desgaste que é, 

principalmente para o aluno, ficar tanto tempo recluso em uma sala de aula. É 

fácil, pois, sentir a falta de estímulo, a impaciência e sentimento de repressão 

denotado pelos alunos. 

Mais do que um instrumento gerador de renda, o Projeto Secador Solar 

pode, significativamente, atenuar essa situação, oxigenar o dia-a-dia com criativi-

dade didático-pedagógicas fora do espaço delimitado da sala de aula. 

Diante da situação exposto-analisada, pode-se inovar, com a reutilização 

de materiais disponíveis e sem utilização (calhas velhas de zinco, pedaços de 

cano e madeira) na operacionalização do projeto interdisciplinar, SECADOR SO-

LAR PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS. 

 PROBLEMATIZAÇÃO 

 O Projeto Secador Solar pode apresentar-se como: 
• Uma alternativa geradora de renda na comunidade escolar? 
• Uma ferramenta pedagógica/auxiliar de melhora no processo de ensino aprendi-

zagem? 
• Um instrumento auxiliar no combate a evasão escolar? 
• Oxigenar o cotidiano escolar com atividades fora do espaço físico formal de sala 

de aula? 

 OBJETIVOS 
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GERAL 

• Intentar a prática interdisciplinar, bem como a transversalida-
de temática incluídas nos novos parâmetros curriculares. In-
tentamos ainda proporcionar ao aluno atividades fora do es-
paço delimitado da sala de aula. 

• Simular uma mini cooperativa em que os alunos participem 
de todas as etapas de produção do processamento de ali-
mentos desidratados por meio do Secador Solar. 

 

 

ESPECÍFICOS 

1 Ajudar a reduzir a evasão escolar; 
2 Gerar renda aos alunos mais carentes da escola; 
3 Trabalhar a interdisciplinaridade; 
4 Simular como Projeto Sequencial a simulação efetiva de uma 

cooperativa de renda e produção; 
5 Trabalhar a Matemática em sua prática cotidiana; 
6 Reforçar o senso de responsabilidade e o cumprimento de ta-

refas; 
7 Estreitar a relação professor/aluno, aluno/aluno. 

 

 CONTEÚDOS 

 • A importância de a luz solar como fonte inesgotável de energia; 
• Identificação dos Pontos Cardeais e Colaterais; 
• Caracterizar a intervenção do homem à construção do espaço geográfico.  
• Identificar a baixa umidade relativa do ar no Distrito Federal, causas e 

consequências (vantagens e desvantagens); 
• Amplificar/adaptar tecnologias; 
• Classificar os ventos; 
• Conhecer formas alternativas naturais à conservação de alimentos: 
• Acompanhar, in loco, o processo de desidratação de alimentos;  
• Conhecer o modo de produção coletivo; 
• Identificar o modo de produção socialista; 
• Dentre outros, conforme a criatividade/iniciativa do corpo docente. 
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PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

3, 5, 7 Aulas práticas de Matemática a partir da 

contabilidade semanal da produção. 

Professores: Ana Claudia  Quadro branco, pincel, 

atividades impressas. 

De junho a se-

tembro. 

3, 7 Aulas práticas de Geografia, abordando 

diversos temas relativos à luz solar. 

Professores: Jucá e Eliana O equipamento Seca-

dor Solar. 

De junho a se-

tembro. 

3, 7 Aulas práticas de Ciências, incluindo as   

as vantagens e desvantagens da baixa 

umidade relativa do ar no DF. 

Professor: Wilson Observação e análise 

do processo de desi-

dratação dos alimentos 

De junho a se-

tembro. 

3, 4, 7 Aulas práticas de História, dando ênfase 

ao cooperativismo em reuniões semanais. 

Professores: Jucá e Eucli-

des 
Análise da realidade 

concreta da própria 

cooperativa. 

De junho a se-

tembro. 

4, 6 Divisão das tarefas em todas as etapas 

da produção. 

Professores: Jucá e Eucli-

des 
Matérias-primas, mate-

riais de higienização e 

material para embala-

gem da produção. 

De junho a se-

tembro. 

1, 2, 5, 6 Práticas comerciais, mediante a comercia-

lização direta daquilo que foi processado. 

Alunos envolvidos ----------------------------- De junho a se-

tembro. 
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AVALIAÇÃO  
Perceber a melhora no desenvolvimento dos alunos envolvidos direta e indireta-

mente no projeto, durante e após a aplicação das atividades, por meio de avalia-

ções contínuas e processuais. 

REFERÊNCIAS 
PP- Proposta Pedagógica do Cef 14 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


