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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho é fruto das discussões e parcerias nas coordenações 

coletivas, nas reuniões de pais e do Conselho Escolar, nas reuniões de representantes 

de sala de aula, das análises dos projetos e das atividades realizadas em anos 

anteriores com a comunidade escolar, bem como do resultado da Avaliação Diagnóstica 

dos nossos alunos, da implantação da Base Nacional Comum BNCC, e da necessidade 

de alcançar, acertadamente, os objetivos propostos pela escola e obter sucesso nos 

resultados estipulados como base nas premissas elaboradas nos últimos anos 

elaborando  um currículo sintonizado com a BNCC, seguindo as diretrizes gerais do 

documento 

 Em virtude de vários problemas detectados no âmbito da escola – desperdício 

de materiais, pichação, depredação de bens públicos, bullying, drogas na escola, 

agressividade dos alunos, falta de interesse pelos estudos, aprendizagem pouco 

significativa – de um grande número de alunos – e vendo nossos objetivos e metas  não 

sendo alcançados durante os últimos anos, foram feitas algumas alterações no Projeto 

elaborado em 2018, buscando contemplar os aspectos necessários para que estejam 

alinhados à Base Nacional Comum Curricular, garantindo as aprendizagens essenciais 

definidas neste documento, a mudança de comportamento e atitudes positivas de toda 

a comunidade escolar. Nosso projeto, para este ano vigente, terá como tema: “O 

conhecimento liberta e a gentileza transforma”.  

 Buscaremos ações que foquem a formação de cidadãos conscientes, capazes 

de conviver com as diferenças e atuantes dentro do seu contexto social, para tanto, 

incentivaremos à busca pelo conhecimento como meio imprescindível para o 

crescimento pessoal, levando nossos alunos a serem leitores críticos e compreensivos 

nos diversos contextos em que possam se encontrar, possibilitando o desenvolvimento 

de competências e habilidades necessárias, bem como lidar com as questões 

emocional, cultural, tecnológica, socioambiental, responsabilidades, criatividade, entre 

outros. Conforme as 10 competências e as habilidades definidas na BNCC. 

 A escola foca na formação de sujeitos autônomos, capazes de colaborar 

efetivamente e conscientemente com as tomadas de decisões desde o convívio familiar, 

escolar e social como um todo. Conforme as competências 9 e 10 – Empatia e 

cooperação – nossa meta é promover a empatia, por meio do diálogo, resolução de 

conflitos e a cooperação para a promoção do respeito à diversidade, sem preconceitos 
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de qualquer natureza; Responsabilidade e cidadania – agir pessoal e coletivamente 

com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para tomar 

decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários. 

 Cada professor, dentro da sua disciplina, elaborou ações e atividades no seu 

plano de curso com o tema proposto para todas as suas turmas, a serem desenvolvidos 

no decorrer do ano letivo. Utilizando-se das Competências Gerais tratadas de 

forma transdisciplinar, presentes em todas as áreas de conhecimento e etapas da 

educação, dentro dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais e de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais 

para a vida no século XXI, bem como ações interventivas de estudos, almejando 

resultados positivos para melhorar nosso índice de aprovação, evasão e aprendizagem 

significativa. 

  
 A escola focará nos trabalhos e pesquisas, abordando o tema do Projeto – “O 

Conhecimento Liberta e a Gentileza Transforma”, visando a formação de cidadãos 

conscientes. Para tal, serão discutidos assuntos como: ética, preconceito, convivência, 

diferenças sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, gentileza, temas que 

envolvem a relação entre os indivíduos que compõem a sociedade.  

 Todos os projetos realizados durante o ano serão indicados a receber o troféu 

“RICARDO CHIQUINATTO”, premiação realizada pela escola para os melhores 

resultados, eleitos pelos alunos, comunidade, professores e resultados obtidos pelos 

alunos, nas seguintes categorias:  melhor Turma, Projeto, Professor, aluno.  O troféu 

“RICARDO CHIQUINATTO” recebe esse nome em homenagem a um senhor, pai de 

aluno, que contribuiu de forma significativa durante a transição e construção da escola, 

juntamente ao Conselho Escolar. Ele teve participação relevante junto à comunidade 

escolar durante alguns anos, mas infelizmente não presenciou a inauguração do novo 

prédio da escola, em virtude de seu falecimento. 

 Nosso projeto será subdividido em alguns grandes momentos comuns. No 

primeiro semestre, teremos várias atividades em forma de gincana “tarefas a serem 

cumpridas” com datas pré-agendadas (logomarca do projeto, apresentações culturais, 

Olimpíada da Matemática, Feira de Ciências, Horta escolar – organização, plantio e 

manutenção da horta e jardim da escola, sarau do conhecimento). Todas as tarefas 
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terão o objetivo de proporcionar e garantir a ligação dos eixos transversais, o estudo do 

currículo de forma integrada, utilizando-se do princípio da interdisciplinaridade e da 

contextualização, conforme o pressuposto teórico do Currículo em Movimento da 

Educação Básica da SEDF\2014 e os objetivos da Base Nacional Comum Curricular 

como também, refletir a identidade da escola com  uma proposta pedagógica que 

contempla assuntos relacionados à realidade e ao contexto dos nossos alunos. 

 No segundo semestre teremos várias outras atividades como Jogos Olímpicos, 

“AfroCiência”, Corrida Literária, entrega do troféu “RICARDO CHIQUINATTO”, 

Formatura. Será focado mais nas competências socioemocionais, sobretudo as 

competências gerais 3,6,7, 8, 9 e 10 da BNCC, que têm um enfoque nas atitudes e no 

caráter dos estudantes, além da busca pelo conhecimento. 

 As atividades são partes imprescindíveis do papel da escola no âmbito da 

Educação, na apropriação da cidadania através do respeito “às coisas públicas”, aos 

seres humanos e, fundamentalmente, ao conhecimento como parte integrante da 

prática diária e do "estar no mundo" como integrante de uma sociedade em toda a sua 

diversidade e sua peculiaridade. 

 A proposta Pedagógica do CEF 31 de Ceilândia foi versada na perspectiva da 

formação do cidadão do presente, independente de problemas sociais ou 

governamentais, apresentando as ações a serem implantadas, dinâmicas pedagógicas, 

os eixos temáticos transversais (Educação para as Diversidades, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade) que 

nortearão o projeto, os objetivos que ele contempla e as formas de operacionalização 

das atividades propostas, incluindo, sobretudo, a forma de gestão a ser aplicada 

“Gestão democrática e participativa”. 

 Este dará continuidade, durante o período letivo de 2019, em conformidade com 

a comunidade escolar, a alguns trabalhos já iniciados anteriormente e dando início a 

outros por acreditarmos no êxito almejado, mesmo com adaptações que se julgarem 

necessárias, com o intuito de garantir aos alunos, professores e toda a comunidade 

escolar, as atividades necessárias ao bom desempenho escolar e com qualidade. 

 Buscar-se-á estimular valores, tais como cidadania, ética, gentileza, 

responsabilidade, solidariedade, tolerância. Resgatar e valorizar a nossa identidade 

cultural, bem como estimular e propiciar uma melhor qualidade de vida com relação ao 
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meio ambiente principalmente o escolar, como também, incentivar os alunos à 

participação ativa em tomadas de decisões, possibilitando seu desenvolvimento 

integral e o respeito às diversidades humanas, favorecendo reflexões e ações que 

auxiliem, contribuindo tanto para a comunidade escolar, quanto para a própria 

comunidade local. 

 Temos consciência da realidade socioeconômica local, do quanto o 

conhecimento acadêmico é fundamental para estes alunos, seja pela ausência de 

sensibilidade acerca da importância do fazer pedagógico, seja pela estreita visão do 

que significa o público e o privado, onde começam e terminam os direitos e os deveres 

como cidadão, proporcionar a inclusão de todos, não somente de forma espacial, ou 

seja, um espaço comum de pessoas, com ou sem deficiência, quanto de um lugar em 

que a criação é participativa, efetiva, de modo que as diferenças possam somar às 

experiências de vida. 

 Visa ainda despertar o interesse dos alunos, não apenas para a escrita e a 

leitura, como também a valorização dos outros saberes, (Ciências, Matemática, Artes, 

entre outros) através de música, da dança, textos reflexivos, projetos interventivos e 

interdisciplinares e Olimpíadas (Matemática, Português, Feira de Ciências, Festa 

Junina, Jogos Olímpicos). Bem como, a adoção de atitudes que possam melhorar 

dentro do âmbito escolar refletindo em seus lares consequentemente em toda 

comunidade local. 

  De tal modo, a prática pedagógica, em consonância ao proposto pela PP 

(Proposta Pedagógica), visa oportunizar a pesquisa e a promoção de eventos que 

culminem na apresentação de resultados, correspondendo e se somando aos 

pressupostos contidos nas Orientações Curriculares Nacionais, do Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental e dos Pressupostos Teóricos 

da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal bem como BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular. 

Cidadania e Educação para os Direitos humanos: “A Educação é um direito 

fundamental que contribui para a conquista de todos os demais direitos humanos”. O 

CEF 31 também acredita na importância deste eixo como ponto de partida para 

emancipação dos alunos, no fortalecimento dos direitos e o respeito aos deveres, para 

a reconstrução gradativa de uma sociedade mais justa. 
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   A escola ao intitular sua proposta pedagógica de “O Conhecimento Liberta e a 

Gentileza Transforma” tem como finalidade trabalhar a multiplicidade e diversidade das 

fontes literárias que são fundamentais para compreensão em seus vários contextos 

que, com certeza, serão imprescindíveis para direcionar o cidadão a exercer a 

cidadania de forma crítica e consciente do seu dever como cidadão inserido numa 

sociedade cada vez mais diversa. Em particular, estamos em nosso país, convivendo 

com nossas diferenças, características regionais e seu povo tão ímpar. O CEF 31 

entende que na escola esta conscientização se dá de forma mais democrática e mais 

contextualizada possível.  

A escola promove a educação para a cidadania, buscando a aprendizagem para 

a compreensão do indivíduo como ser social, integrante, participativo e questionador 

dos fatos e da realidade que os cerca, dialogando com o Currículo em Movimento ao 

dizer que "a educação deve observar metodologias e dispositivos que possibilitem uma 

ação pedagógica progressista e emancipadora, voltada para o respeito e a valorização 

da diversidade, para os conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania 

ativa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

I - Perfil Institucional 

1. Missão 

A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como 

agente de construção científica, cultural e política da sociedade. Assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar e todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25) 

A missão do CEF 31, em consonância com a legislação vigente, é garantir 

uma educação de qualidade, contribuindo para a formação de melhores cidadãos 

competentes, éticos, conscientes de seus direitos e deveres, com solidariedade e 

justiça social, capazes de ser  agentes transformadores da sociedade, utilizando-se 

de seus conhecimentos (habilidade e competência) e adoção de ações que 

oportunizem o despertar para rever conceitos e ações em seu cotidiano, assim como 

proporcionar a inclusão e integração dos alunos não somente espacial, mas sim em 

um espaço comum de pessoas com ou sem deficiências, um lugar onde a criação 

seja participativa, efetiva, de modo que as diferenças possam se somar às 

experiências, respeitando e superando as dificuldades.  

Dar continuidade em algumas atividades já desenvolvidas anteriormente e 

acrescentar novos projetos que oportunizem a introdução e concretização da Base 

Nacional Comum Curricular, com intuito de Integrar e envolver os educadores e os 

discentes nesta Unidade de Ensino, tendo em vista a concretização da Proposta 

Pedagógica, levando aluno a pôr em prática a criatividade, aprender a conhecer o 

outro e a ele mesmo, a fazer, aprender a respeitar as diferenças sociais e culturais, 

enfatizando a gentileza e a cidadania. 

2. Breve Histórico da Escola 

A escola foi criada em agosto 1986, em caráter emergencial, com perspectiva de 

vida estrutural prevista de cinco anos, com o objetivo de atender crianças das séries 

iniciais do ensino fundamental, porém atendia, no diurno, da pré-escola até a 6ª série e 

no noturno o Primeiro e o Segundo Segmentos da EJA para as comunidades recém-

instaladas, com a nomenclatura de Escola Classe 53. Apenas em 2002, por graves 

problemas em toda estrutura física, foi desativada. 
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 Somente em dezembro de 2006 foi reinaugurada, com uma infraestrutura 

completamente nova, porém já com alguns problemas fundamentais na estrutura física 

do prédio, tais como as partes elétricas, hidráulicas e até mesmo físicas da escola 

necessitavam de reparos. 

 Aos poucos, as questões físicas foram mudando e se adequando. Antes 

pensávamos na aquisição de brinquedos, parquinho, elementos para trabalhos infantis. 

Hoje, buscamos algo que tenha sentido e significado na vida desses jovens, porque as 

necessidades e suas expectativas se diversificaram completamente. O perfil dos 

nossos alunos mudou gradativamente, haja vista, que, a partir de 2006, com a intenção 

da mudança de Escola Classe para Centro de Ensino Fundamental, tanto por parte da 

CREC, como também pela própria comunidade local, à medida que foram extinguindo 

as séries iniciais a cada ano, foram acrescentadas as séries finais. Apenas em fevereiro 

de 2011 a instituição teve sua nomenclatura modificada de EC 53 para CEF 31. 

 Depois de várias intervenções da Direção, como também dos próprios 

professores do turno noturno, fazendo divulgação com carro de som, faixas, projetos 

com atividades mais lúdicas, mesmo assim, em 2015, a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), no turno noturno, foi fechada devido à falta de alunos. 

 A escola já possui alguns projetos marcantes e pretende continuar, enquanto 

tiver obtendo êxito, como por exemplo: Sol Pra Se (dança), Verde e Rosa (jardinagem 

e horta), Olimpíada da Matemática, Bem Me Quero – projeto do SOE – entre outros. 

 A equipe gestora atual participou do processo de Gestão Compartilhada e sua 

reeleição foi referendada pelo Conselho Escolar com 100% dos votos em 2007; 2009 

com 98% de aprovação; 2012 com aprovação de 96% , em 2013 com 97% dos votos 

válidos. Em setembro de 2016 foi realizada novamente a eleição da equipe gestora 

através do processo de Gestão Compartilhada, foram apurados 577 votos, sendo 527 

do conjunto de pais, mães, responsáveis e estudantes e 50 do conjunto da carreira 

magistério, assistência e professores temporários. O quórum de 50% do total de 

eleitores votantes foi alcançado e a equipe gestora atual obteve 78,56% dos votos 

válidos. 
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3. Mapeamento Institucional 

 Neste ano a escola conta com uma Sala de Equipe Especializada de Apoio a 

Aprendizagem apenas com uma pedagoga Mírian da Silva Lucindo de França com o 

objetivo a promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem 

por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas junto aos coletivos 

escolares. Visando contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do 

desempenho de todos os estudantes, com ou sem necessidades educacionais 

especiais. Porém, para viabilizar a concretização de uma cultura de sucesso escolar 

seria necessário que a equipe estivesse completa com pelo menos um psicólogo fixo e 

mais um Orientador Educacional, bem como, apoio/ de organizações governamentais 

e ou particulares para atender as nossas demandas. 

A escola conta com a atuação da Sala de Recursos, trabalho voltado para os 

alunos especiais, que conta com uma equipe atuante;  

Para algumas programações da escola, eventualmente, alguns profissionais 

voluntários (palestrantes sobre diversos temas, como drogas, DST, saúde, dentre 

outros) contribuem com seus esforços para nos atender em eventos, na Semana de 

Educação para a Vida, por exemplo. 

Portanto a escola continua com a necessidade de profissionais para auxiliar nas 

ações pedagógicas, tais como Psicólogos, Psicopedagogos, mais um Orientador 

Educacional, 2 coordenadores disciplinares, parcerias com instituições de saúde que 

amparem nossos alunos em casos diversos, como diagnóstico, por exemplo, Conselho 

Tutelar atuante e presente dado a demanda apresentada, pais mais presentes e 

parceiros (DCA, Ministério Público, Conselho Tutelar dentre outros). 

4. Contexto Educacional 

A escola está situada em uma região periférica de Ceilândia-Norte – Expansão 

do Setor O – com uma comunidade, predominantemente, de renda baixa. Essa 

localidade conta com rede de esgoto e programa de limpeza das ruas, no entanto, é 

normal depararmos com lixo espalhadas em algumas vias e terrenos baldios, um 

problema não privativo desta região.  

A maioria das pessoas se deslocam para outra parte da cidade ou do Distrito 

Federal em busca de emprego e saúde, pois o único posto deste setor está desativado. 
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Como abordado neste documento, temos uma margem considerável de famílias 

atendidas por programas sociais, cerca de 30%.  

A comunidade conta com escolas que atendem todos os níveis da Educação 

Básica – dois Centros de Ensino Fundamental, um Centro de Ensino Médio, uma 

Escola Classe e uma creche próxima à localidade. 

Os jovens desta localidade têm poucas opções de entretenimento, contando com 

três quadras poliesportivas e um centro esportivo (futebol society), bem como uma vila 

olímpica nas proximidades. Conta com uma delegacia de polícia, posto policial e um 

centro do Corpo de Bombeiros bem próximo. 

 O posto de saúde que atende esta localidade fica na extremidade – entre a 

Expansão e as quadras de cima do Setor O. Não conta com cinema, shopping, hospital 

e clube. Muitos dos nossos alunos vão a clubes e/ou cinemas somente quando 

proposto pela escola.  

4.1  Perfil dos Profissionais da Educação 

O corpo docente da nossa escola, de modo geral, é compromissado tanto com 

os alunos, quanto com os compromissos firmados junto à escola – realização de 

projetos, se envolvendo nas resoluções dos problemas escolares; cumpre suas 

atividades de sala de aula, se interagindo com o conjunto de atividades diversas, 

interdisciplinares e voltadas para os eixos transversais. Para a maioria, as 

coordenações são importantes e conseguem estabelecer relação com suas atividades 

pedagógicas. Estas atividades são discutidas nas coordenações coletivas.  

Este ano, a proposta do corpo está em conformidade com a proposta 

pedagógica, como também em promover outras ações que visem o resgate dos 

valores sociais, morais e culturais, a identidade cultural brasileira, o respeito às 

diversidades, enfatizado pelo respectivo projeto. O objetivo é trabalhar o cidadão que 

hoje se insere na sociedade, consciente de seus direitos e deveres, respeitando a si 

mesmo e ao próximo, nos princípios de solidariedade dentro das mais diversas 

práticas pedagógicas e de letramento. 
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4.1.1 Expectativas dos professores  

De modo geral, o comportamento e o aproveitamento escolar dos alunos não 

estão correspondendo às expectativas (realização de tarefas, aprendizagem, esforço 

e dedicação aos estudos, bem como o resultado final das disciplinas) tanto dos 

professores como também dos próprios pais.  

A falta de acompanhamento escolar por parte da família é outro fator 

preocupante, assim como o descaso de alguns pais, pois há a necessidade do trabalho 

coletivo e participativo destes. 

Outro item a ser apresentado é a estrutura física do prédio, a qual é um fator 

que diretamente está ligado à insatisfação do corpo docente e compromete o 

desenvolvimento das habilidades, como por exemplo, a acústica do prédio que 

prejudica muito o desenvolvimento das atividades. O tamanho da área destinada a 

prática esportiva é insuficiente para o total de alunos. 

Falta uma maior preparação e atualização dos profissionais de educação, com 

cursos, principalmente no que tange aos alunos com necessidades especiais, como 

também, profissionais das áreas capacitadas, para diagnosticar o problema e orientar 

os professores.  

Cita-se também a necessidade de melhorias nas políticas educacionais no 

sentido de distribuição de verbas e materiais educacionais como: livros didáticos e 

paradidáticos, laboratório de informática com internet e máquinas funcionando, provas 

e apostilas com imagem de qualidade.  

Destaca-se também a deficiência de recursos humanos que são insuficientes 

para o quantitativo de alunos, o que se torna uma das limitações mais difíceis 

enfrentadas pela instituição.  

Abaixo, algumas observações. 

• Conforme o diagnóstico da nossa comunidade escolar permanece a 

necessidade de mais um Orientador Educacional para atender à escola no 

turno diurno; 

• Necessidade de professores para atuar em projetos específicos (PI) com o 

objetivo de dar continuidade e aprimoramento em atividades extras 

curriculares conforme a necessidade da comunidade local, para que este 

deixe de ser apenas complemento da carga horária; 
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• Dois profissionais capacitados para atuar junto ao laboratório de informática; 

• 02 Professores para atuar na sala de leitura; 

• Segurança na escola “A volta do Batalhão Escolar”. 

• Laboratório de informática com computadores em funcionamento. 

• Sala de arte voltada para as aulas de arte; 

• Sala ambiente; 

• Ar condicionado ou ventiladores nas salas; 

• Dois apoios de 40 horas para atuar no diurno para auxiliar nas questões 

disciplinares; 

• Equipe de profissionais especializada (psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, 

assistente social, entre outros que apoiam a prática pedagógica) mesmo que 

seja de forma itinerante; 

• Implementar uma internet de qualidade.  

 Vários foram os problemas detectados, porém sabemos que sozinhos não 

conseguiremos. Por este motivo, este projeto visa sensibilizar e cobrar do Governo do 

Distrito Federal o auxílio na busca de alternativas que amenizem as necessidades já 

elencadas, para que se possa construir uma educação mais justa, igualitária e de 

qualidade para todos.  

Podemos relatar, ainda, a necessidade de maior atenção das autoridades 

(Coordenação Regional de Ensino, Secretaria do Estado de Educação do Distrito 

Federal, Governo do Distrito Federal e Polícia Civil e Militar do Distrito Federal) para 

os casos de indisciplina em níveis mais alarmantes.  

Por vezes, a escola se torna refém de uma realidade de marginalidade e de 

violência, tendo o choque de alguns problemas (drogas, tráfico, agressões, ameaças 

à integridade), o que torna o professor vítima de várias situações que superam sua 

função enquanto educador.  

Para tal, a presença e o controle de tais ocorrências exigem uma maior 

presença dos órgãos responsáveis na instituição. Mesmo com todos os problemas 

relatados, todos apostam no projeto pedagógico para amenizar os problemas 

disciplinares e auxiliar na prática pedagógica. 
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4.1.2 Proposta de formação continuada dos professores  

Conforme as próprias propostas pela Secretaria de Educação e da escola, além 

dos cursos oferecidos para os professores, as coordenações coletivas serão destinadas 

aos estudos das aprendizagens, com temas variados e necessários para oportunizar a 

atualização e o seu aprimoramento profissional. 

 As coordenações foram organizadas conforme os itens abaixo: 

 Primeira Coordenação: preparação e pesquisas de materiais pedagógicos; 

Atendimento aos pais; 

 Segunda Coordenação (Quarta-feira): Formação Continuada nas 

coordenações coletivas, elaborações de intervenções pedagógicas e ou disciplinares, 

discursão e análise das atividades escolares (PP) rotina escolar.  

* Avaliação e reflexão das atividades realizadas em 2018 – Por que planejar? 
Como planejar? Com o objetivo de estruturar o Plano Curricular de cada disciplina 
com a duração de três semanas, considerando a Base Nacional Comum Curricular; 

* Apresentação do Projeto SOE e EEAA; 

* Apresentação do Projeto e dos alunos atendidos da Sala de Recursos; 

* Construção do Projeto Pedagógico com a equipe docente utilizando um 
período de mais ou menos 1 mês; 

* Somos Todos Diferentes. Apresentação de um vídeo dos alunos A.N.E.E. e de 
suas particularidades. Traçando estratégias pedagógicas para melhor acompanhar os 
discentes; 

* Conselho de Classe com o intuito de elaborar projetos interventivos para 
melhorar e acompanhar o rendimento e a indisciplina escolar/adequação curricular; 

* Avaliação: A importância e as diversas formas de avaliar; 

* Avaliação: Como elaborar avaliações contextualizadas com duração de duas 
semanas (oficinas); 

* Trabalhar o Desafio de Promover a Aprendizagem Significativa com duração 
de duas semanas; 

* Trabalhando as dificuldades de aprendizagem (informação e formação); 

* Autoestima: Como podemos melhorar a estima dos nossos alunos; 
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* Inclusão, hiperatividade, dislexia e trocas de experiências, conforme as 
necessidades dos docentes; 

 Terceira coordenação: individual por área de conhecimento e será destinada 

para o atendimento como plantão de dúvidas dos alunos, seguindo o estipulado pela 

portaria de distribuição de turmas de 2017. 

4.1.3 Relação e Quantidade de Docentes  
 

COMPONENTE CURRICULAR Carga Horária 

M V 20h 40h 

LÍNGUA PORTUGUESA 3 3  X 

MATEMÁTICA 3 3  X 

CIÊNCIAS NATURAIS 2 2  X 

1 1 X  

HISTÓRIA 1 1  X 

1 1 X  

GEOGRAFIA 1 1  X 

1 1 X  

ED. FÍSICA 1 1  X 

1 1 X  

LEM-INGLÊS 1 1  X 

ARTES 1 1  X 
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II.  Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

 Em 2018, a escola passou da modalidade de seriação para a de ciclo, 

funcionando com dois blocos: Bloco I – 6º e 7º ano, funcionando no turno vespertino; 

Bloco II – 8º e 9º ano, no turno matutino com15 turmas, no turno matutino – 8 turmas 

de 8os anos, 1 turma do 8º ano vinculada ao PAAE – Programa de Avanço das 

Aprendizagens Escolares – denominada PAAE A e 6 turmas de 9os anos. No 

vespertino, também são 15 turmas, sendo 7 turmas de 6os anos, 1 turma de 6º ano 

vinculada ao PAAE, denominada PAAE B, 6 turmas de 7os anos e 1 turma de 7º ano 

vinculada ao PAAE, denominada PAAE C. 

Neste ano de 2019, a escola funciona em ciclo, com dois blocos: Bloco I – 6º e 

7º ano, funcionando no turno vespertino; Bloco II – 8º e 9º ano, no turno matutino. São 

15 turmas no turno matutino – 7 turmas de 8os anos e 8 turmas de 9os anos. No 

vespertino, também são 15 turmas, sendo 8 turmas de 6os anos e 7 turmas de 7os anos. 

Os alunos participantes do PAAE (2018) foram distribuídos entre as turmas do 8 os (22 

alunos) e 9 os (24 alunos) anos conforme o resultado do seu desempenho. 

Total de alunos matriculados: 923 

Alunos ANEE: 63 

Alunos fora da faixa etária: 41 

Distribuição dos Alunos por Série/Turno 

 

Conforme o resultado da ficha perfil (em anexo) dos alunos, da observação dos 

dados obtidos pela secretaria, das conversas e dos debates entre alunos, professores 

e comunidade, podemos afirmar que nossa clientela é bastante diversificada. Uma 

grande parte é composta por alunos oriundos das quadras vizinhas (16, 17, 18, 19, 

TURNO SÉRIE 
Qt. de 

TURMAS 

ANEE Defasagem 

Idade/série 
TOTAL 

MATUTINO 
8º ANO 7 14 10 207 

9° ANO 8 12 14 268 

Sub TOTAL 9 º e 8º 15 26 24 475 

 

VESPERTINO 

6º ANOS 8 17 15 228 

7º ANOS 7 20 2 220 

Sub Total 6º e 7º 15 37 17 448 

DIURNO 

GERAL 
 30 

 
63 

 
41 923 
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20), assim como de setores mais distantes – Setor Q, R, P norte, Setor de Chácaras 

e o de Indústria, Ceilândia Norte, Águas Lindas, Riacho Fundo, entre outros. 

 

Com relação a idade, e série neste ano o quantitativo de alunos não dá para 

formar turma de PAE, porém um dos nossos desafios será diminuir este quantitativo 

ainda mais para o ano de 2020 

 

Quanto à conectividade, percebe-se que pouco dos nossos alunos não têm 

acesso e que a ferramenta de acesso mais utilizada é o celular, como podemos 

confirmar nos dados registrados no gráfico abaixo.  
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. 

 

Foi detectado um número expressivo de alunos com problema de saúde mais 

de 15% e em torno de 5% tomam remédio controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossos alunos têm, na sua maioria, uma boa relação com a escola em todos 

os setores: alunos com alunos, alunos com direção, portaria, professores, cantineiras 

e orientador. Quanto à estrutura física eles também consideram boa, somente o 
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banheiro, com exceção dos banheiros que, para a maioria, é avaliado como regular. 

Na parte pedagógica, os alunos afirmam gostar mais das disciplinas de Educação 

Física, Ciências e Matemática e gostam menos das disciplinas de Arte, Inglês e 

Português. Com relação às metodologias utilizadas, os alunos gostam de participar 

dos projetos realizados pela escola, dos trabalhos em grupo, aula expositiva e aula de 

educação física. Mas não gostam de fazer resumos 

Nesta pesquisa, percebemos que boa parte dos nossos alunos vem à escola 

por achar ser importante para sua vida, sendo mais observado nos alunos dos 8os 

anos. Mas, uma minoria estuda porque gosta. Uma boa parte declarou que não gosta 

de estudar, vindo à escola por uma obrigação. A escola reconhece ser este um fato 

preocupante.  

 

 

 

 

 

 

A Matemática é a disciplina que os alunos sentem mais dificuldade. Sendo a 

disciplina de educação física a que eles têm mais facilidade. Esta preferência não se 

configura nos 6º anos. Isto se justifica pelo fato destes alunos, em seu ano anterior, 

não estavam familiarizados com a prática da Educação Física.   
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Sobre a leitura, foco principal do nosso projeto, 204 de todos nossos alunos 

declararam que não gostam de ler. Um dado que está em conformidade com o que 

a escola já esperava. Sendo mais preocupante nos 7º anos. Já os que gostam, se 

interessam mais por livros e uma boa parte dos alunos dos 6º anos se interessam 

por Gibis – tipo de literatura bem indicada para esta faixa etária.  

 

 

 

 

 

Sobre a evasão escolar, uma das realidades que mais preocupa no cenário 

escolar, percebemos um baixo índice de evasão por parte dos nossos alunos. Ao 

serem questionados se já abandonaram a escola por algum motivo, temos que: dos 

pesquisados, 10 abandonaram por terem mudado de estado, 8 por questões 

familiares, 4 por morar longe da escola e 4 por outros motivos.  

 

 

 

 

A maioria dos nossos alunos moram com os pais, vindo em segundo lugar a 

quantidade de alunos que moram somente com a mãe. No entanto, ao longo dos anos 



 

24 
 

anteriores a escola tem percebido que uma grande parte dos alunos são 

acompanhados pelos avós. Esta realidade tem se confirmado nos primeiros dias de 

aula deste ano de 2019.  

 

 

 

 

 

 

A grande maioria dos nossos alunos não trabalham, tendo seu tempo livre para 

se dedicar aos estudos. Os professores têm percebido que a grande maioria dos 

alunos não realizam atividades em casa. É bom registrar que existem outras atividades 

desenvolvidas fora da escola, tais como: curso de idiomas, informática, esporte, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme já mencionado acima, a maioria dos nossos alunos não mora próximo 

à escola e isto reflete no tipo de condução usado para vir à escola.  
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Com relação às preferências dos nossos alunos quanto as atividades 

desenvolvidas pelos os professores, tem-se os registros abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O questionamento abaixo foi direcionado aos alunos dos 9º anos, uma vez que 

estão na iminência de ir para o Ensino Médio. Destacamos um dado bastante positivo: 

somente 2,2% alunos dos entrevistados pensam em parar de estudar; a maior 

preferência, após o término desta etapa de ensino, é fazer uma faculdade.  
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Houve também questionamento sobre satisfação e, de modo geral, os alunos 

estão satisfeitos com a escola, porém é percebido que existe resistência, por muitos, 

quando se referem às regras e aos limites.  A falta de hábito de estudo e a 

responsabilidade em realizar as atividades escolares são seus maiores desafios para 

melhorarem.  

Quando questionados sobre os seus anseios para melhoria no atendimento 

escolar, tem-se as seguintes sugestões:  

• Liberação do uso de uniforme; 

• Aulas informatizadas; 

• Músicas nos intervalos;    

• Mais passeios; 

• Mais quadras de esporte;   

• Cursos profissionalizantes;  

• Lanches diversificados; 

• Ampliação da biblioteca; 

• Aulas de natação; 

• Piscina; 

• Dança. 

  A escola oferece projetos voltados para a comunidade à noite, tais como: – 

Projeto de Música – Karatê; Amplié – projeto de ballet dentre outros. 
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III – Dos Recursos  

1. PDAF 
No ano de 2018, foi repassado para o CEF 31, apenas a primeira parcela do 

PDAF, correspondente ao 1º semestre, no valor de R$ 130.360,42 (cento e trinta mil, 
trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) que foi utilizado pela escola 
para despesas gerais, tais como:  

• Pintura de parte da escola; 

• Manutenção hidráulica dos banheiros e bebedouros; 

• Manutenção elétrica de todos os ambientes inclusive dos postes de 

iluminação interna; 

• Proteção dos interruptores elétricos, faixa antiderrapante na escadaria; 

•  Substituição da tela de proteção da escada; 

• Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, educativos e 

esportivos; 

• Máster;  

• Tintas para duplicador;  

• Manutenção de materiais eletrônicos (duplicadores, Datashow,etc) 

• Aquisição de toners para uso administrativo e de secretaria; 

• Materiais de limpeza para o uso da cantina e copa;  

• Materiais para revisão da instalação elétrica e hidráulica; 

• Recuperação e manutenção dos armários e sistema hidráulico da cozinha; 

•   Ampliação da área desportiva; 

•   Aquisição e instalação de mesas de concreto para área de convivência; 

•  Revitalização da pintura do piso da quadra poliesportiva; 

•  Recuperação de quadros brancos; 

•  Aquisição de utensílios para cozinha; 

•  Aquisição de gás de cozinha para cocção da merenda escolar; 

• Outros. 

Quanto ao repasse financeiro previsto para o ano de 2019, no valor aproximado 

de R$ 51.205,00 (cinquenta e um mil, duzentos e cinco reais), até o presente 

momento, não foi disponibilizado, causando prejuízos ao desenvolvimento dos 

projetos pedagógicos em andamento, bem como na manutenção e reparos na 



 

28 
 

estrutura física do ambiente escolar. Conforme previsão de utilização dos recursos 

financeiros foram elencadas as necessidades com bens de consumo, a saber: 

• Reparo da tranca antivandalismo em todas as salas de aulas; 

• Instalação de toldos; 

• Aquisição de minidicionários e minigramáticas; 

• Aquisição de materiais de expediente, pedagógicos, educativos e esportivos; 

• Adequação do laboratório do PROINFO e da cantina (grade de proteção, 

isolamento das janelas); 

• Máster;  

• Tintas para duplicador;  

• Papel para expediente para duplicar exercícios e apostilas de alunos; 

• Materiais de limpeza para o uso da cantina e copa;  

• Instalação de telas de proteção nas janelas; 

• Materiais para revisão da instalação elétrica e hidráulica; 

• Manutenção no sistema de monitoramento virtual nos diversos ambientes 

existentes; 

• Manutenção hidráulica dos banheiros e bebedouros; 

• Manutenção elétrica de todos os ambientes inclusive dos postes de 

iluminação interna; 

• Manutenção de materiais eletrônicos (duplicadores, Datashow, etc.) 

• Recuperação de quadros brancos; 

•  Aquisição de utensílios para cozinha; 

•  Aquisição de gás de cozinha para cocção da merenda escolar; 

• Contratação de transporte para excursão de alunos, a cerca de projetos 

desenvolvidos durante o ano;  

• Outros. 

 Cabe ressaltar que a necessidade da Instituição vai além de aquisição, reparo 

ou manutenção de bens de consumo. Percebemos hoje uma realidade que 

compromete sensivelmente o fazer pedagógico pelo impedimento de aquisição de 

bens permanentes para implementação e melhoria de instrumentos tecnológicos e 

pedagógicos de acordo com a demanda existente, tais como: 

• Multiprocessador;  

• 01 computador e impressora para atividades pedagógicas; 
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• 02 microfones sem fio; 

• 01 Notebook; 

• Som ambiente para auditório;  

• Tela de projeção automática; 

• Aquisição de cadeiras adequada para sala de projeção;  

• Ralador industrial;  

• Ar condicionado para o auditório; 

• Mobiliário adequado para o laboratório do PROINFO (cadeiras, mesas, 

instalação do ar condicionado);  

• Outros. 

2. PDDE 

 Este recurso será destinado para a compra de materiais educativos, recreativos 

para a Educação Física e jogos pedagógicos. Materiais pedagógicos como: réguas, 

cartolinas, transferidores, compassos, tinta guache, emborrachados, papel laminado, 

papel cartão, jogos educativos, mapas, bastão de colas quentes, tesouras, barbantes, 

materiais de consumos, tintas, pincéis e apagadores para quadros brancos, dentre 

outros, bolas, coletes.  

3. Recursos Próprios  

 A escola não possui APAM ou APM, os recursos financeiros são o PDDE, PDAF.  

Sendo assim, com algumas estratégias (arrecadação em festivais e eventos), a escola 

consegue arrecadar recursos que serão destinados para eventuais urgências a 

surgirem ao longo do ano vigente. 

4. Recursos Físicos  

4.1. Com Relação aos Espaços Físicos, Administrativos e 
Pedagógicos 

Possuímos 15 salas de aulas todas com quadros brancos (precisando de reforma) 

e ventiladores, 01 biblioteca com vários títulos de livros literários, uma quadra 

poliesportiva de arquibancada, 01 sala de múltiplas funções (transformado em mini 

auditório desde 2011) que foi adaptada com barras e espelhos para atividade de dança, 

02 laboratórios de informática  equipados com computadores antigos e com defeitos 

não sendo utilizados, sendo um deles pela OI Futuro e o outro do MEC, 01 sala de 
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projeção equipada com uma TV 3D 50 polegadas, 01 som Mini system, 01 Datashow, 

01 tela de projeção com aproximadamente 70 polegadas. 

4.2 Equipamentos e Materiais Didático-Pedagógicos Úteis em 
Funcionamento 

 Possuímos alguns materiais como: um retroprojetor, 03 Datashow, 02 telas 

para projeção, um microfone sem fio, duas caixas acústicas grandes, um micro 

system, um DVD, um som portátil, três televisões comuns, dois duplicadores 

funcionando precariamente, um computador em cada área administrativa e na 

coordenação e duas impressoras multifuncionais. 

5. Recursos Humanos  

5.1 Servidores em Cargo Comissionado 

Função Matrícula Nome Habilitação 

Diretor (a) 064342-4 ROSIMEIRY CRUZ DA SILVA ATIVIDADES 

Vice-Diretor (a) 037535-7 MICHELLINE ARAÚJO DA SILVA 
RIBEIRO LETRAS 

Supervisores 

Pedagógico 23883x ANA JAÍRA OLIVEIRA ARTE 

Administrativo 215328-
9 

CLARICE DA CRUZ 
MARQUES SEC. ESC. 

Secretário (a) 027654-5 EPITÁCIO MORAIS MATIAS AUX. EDUC. 

5.2 Coordenadores 

Matrícula Nome Habilitação 
Turno Carga 

Horária 

M V N 20h 40h 

0033.699-8 ELISMAR JOSÉ DE ARAUJO MATEMÁTICA X X   X 

214.444-1 JOSIMÁ GONÇALVES DOS REIS ED. FÍSICA X X   X 

214.792-0 GLAUCIANE ARAUJO CARVALHO MATEMÁTICA X X   X 

 5.3 Especialista de Educação Básica  (orientador educacional) 

Matrícula Nome Turno Carga 
Horária 
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M V N 20h 40h 

212320-7 CLAUDECI PEREIRA DOS SANTOS X X   X 

5.4 Sala de Apoio à Aprendizagem a Alunos com Transtornos Funcionais 
Específicos 

Matrícula Nome Habilitação/atuação 
Turno Carga 

Horária 

M V N 20h 40h 

037220-x MIRIAN DA S L. DE FRANÇA PEDAGOGA X X   X 

5.5 Sala de Recursos: 

Matrícula Nome Habilitação 

Turno Carga 
Horária 

M V N 20h 40h 
023329-3 ROMILDO M. SANTOS CIÊNCIAS X X   X 
207168-1 IDELZUITE LAZARA SILVA LETRAS X X   X 

225604-5 KÁTIA ADRIANA  SOARES DE 
SOUSA MONITORA X X   X 

225640-1 REGINALDO SILVA SANTOS MONITOR X X   X 

5.6 Servidores Readaptados 

Matrícula Nome Habilitação 

Turno Carga 
Horária 

M V N 20h 40h 

202629-5 ANTONIA REJANE DE CARVALHO PORTUGUES X X   X 

037567-5 DENISE GOMES FERREIRA 
(RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA) MATEMATICA X X   X 

023899-6 KÁTIA APARECIDA SILVA ALVES HISTÓRIA X X   X 

 

 5.7 Professores 

Matrícula Nome 
Habilitação/ 

atuação 

Turno Carga 
Horária 

M V N 20h 40h 

228.490-1 JULIANA  DE VASCONCELOS MARTINS PORTUGUÊS X    X 

223.801-2 ANELISE TONEL BARCELOS  PORTUGUÊS X    X 

228.441-3 JONATAS NOGUEIRA DO COUTO  PORTUGUÊS X    X 
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223.154-9 RAÍSA DE MORAIS SANTANA  PORTUGUÊS  X   X 

2293293 ANGELA GOMES MARTINS PORTUGUÊS  X   X 

2265044 DANIEELE GUEDES SILVA PORTUGUÊS  X   X 

6062579 
– 1 

DAYANA RORIGUES DE SOUSA MATEMÁTICA  X   X 

214.057-8 DIEGO WILSON DA SILVA NERES MATEMÁTICA X    X 

606469=3 DANIEL RODRIGO ALVES DE SOUZA MATEMÁTICA  X   X 

60641142 ELDER SOUZA FERREIRA MATEMÁTIVA X    X 

604.505-
17 DIEGO ISRAEL LEMES DAS NEVES MATEMÁTICA  X   X 

6062657-
7 RODRIGO SENA BISPO MATEMÁTICA X    X 

212.128-
X 

ANA  ANGELICA  ALVES FELIX CIÊNCIAS  X    X 

201405X ANDREZZA MARTINS DE MOURA CIÊNCIAS  X    X 

201.837-3 OSVALDO SILVA DE ALMEIDA CIÊNCIAS  X   X  

211.046-6 SHEILA EVANGELISTA DOS SANTOS CIÊNCIAS   X   X 

0386391 LUCIENE GOMES DA SILVA LOPES CIÊNCIAS   X   X 

2173808 VITOR PEREIRA DE CARVALHO CIÊNCIAS   X  X  

222.623-5 ALEX ROCHA OLIVEIRA HISTÓRIA  X   X 

026.292-7 CARLOS BARRETO ZARANZA HISTÓRIA  X  X  

604.621-
08 

LUIZ CLÁUDIO DE FREITAS LIMA HISTÓRIA X    X 

6060791-
2 

ALIANDRA SERPA GUIMARAES HISTÓRIA X   X  

228.020-5 RODRIGO MEDEIROS DE AZEVEDO  GEOGRAFIA X    X 

60628472 WANDERLEYA ANTUNES DA ROCHA GEOGRAFIA X   X  

033.699-8 ANA SHEILA OSSAMI DE FIGUEIREDO  GEOGRAFIA  X   X 

227.979-7 FRANCISCO ALESTE DOS S. JUNIOR  GEOGRAFIA  X  X  

60605359 
ANA CAROLINE CARVALHO DOS 
SANTOS ED.FÍSICA X    X 

60629053 SANDRA ALVES DA SILVA ED.FÍSICA X   X  
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175.665-6 CINTHYA PEREIRA SOBREIRA ROCHA ED.FÍSICA  X   X 

038.461-5 JOSÉ DÁCIO MARTINS IRINEU ED.FÍSICA  X  X  

241655 7 AGNES JAHN STURZBECHER LEM X    X 

60628790 
PEDRO HENRIQUE ARAUJO 
SIRQUEIRA LEM  X   X 

2407841 
NATHALIA C.COIMBRA DE OLIVEIRA 
FELISBERTO ARTES  X   x 

211.217-5 
QUÉSIA FERNANDES DE 
ALBUQUERQUE  ARTES X    X 

 

5.8 Professores Substitutos 

MAT. NOME 
CARGO DISCIPLINA/HO

RA 

 
JOSÉ AILTON LIRA DE PAULA(RAISA 
MORAIS 

PROFESSOR PORT- 40h 

6064813-
9 

ROBERTO SOUZA 
CAVALCANTE(ANELISE) 

PROFESSOR 
PORT- 40h 

 

5.9 Secretario/Apoio Administrativo 
MAT. NOME CARGO /HORA 

021166-4 NÚBIA SILVA ARAUJO APOIO  

 REJANE MARIA DA SILVA APOIO  

 LELIANE BARBOSA ARAUJO 
SEC. 

ESCOLAR 
 

 

5.10 Auxiliar de Educação/Portaria 

MAT. NOME CARGO /HORA 

021550-3 
RAIMUNDA NONATA P. DOS 
SANTOS 

PORTARIA  

069530 0 ANA GLORIA ROSENDO SANTOS AUXILIAR 40h 
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021837-5 EUNICE PEREIRA DE SOUZA AUXILIAR 30h 

022690-4 VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS PORTARIA 40h 

021192-3 
SEBASTIANA PINHEIRO DE 
CARVALHO 

PORTARIA 
40h 

217380-8 VALDIR PEREIRA DE CARVALHO PORTARIA 30h 

5.11 Cozinha 
MAT. NOME CARGO 

------------- FRANCISCA GRAZIELE B. BEZERRA MERENDEIRA 

------------- MARÍLIA GOMES SATURNINO MERENDEIRA 

------------- SANDRA DE SOUZA LIMA MERENDEIRA 

5.12 Limpeza (Real j.g. Serviços Gerais)                   
MAT. NOME CARGO 

-------------- 
ÂNGELA RODRIGUES DA SILVA 
RIBEIRO 

SERV. 
GERAIS 

-------------- MARIA JOSÉ PEREIRA 
SERV. 
GERAIS 

------------- THAÍS MARQUES DA SILVA 
SERV. 
GERAIS 

------------- MARCOS ANGELITO DA COSTA 
SERV. 
GERAIS 

------------- 
MARIA DAS NEVES MACHADO 

SERV. 
GERAIS 

------------- 
ADRIANO CARDOSO DA SILVA 

SERV. 
GERAIS 

------------- 
MARTA SOLANGE DA SILVA 

SERV. 
GERAIS 

------------- 
RAMON BAGNHUK DA SILVA 

SERV. 
GERAIS 

------------- 
MARIA SELMA NEVES DE LIRA 

SERV. 
GERAIS 
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------------- 
GENALDA SANTOS DE SOUSA 

SERV. 
GERAIS 

5.13 Vigilância (Confederal) 
MAT. NOME CARGO 

------------- 
EPAMINONDAS GUIMARÃES 
CARDOSO FILHO 

VIGILANTE 

09729 PAULO ARAÚJO RODRIGUES VIGILANTE 

10715 
RAIMUNDO FAGNER FERREIRA 
PEREIRA 

VIGILANTE 

10546 VALDENIR LÔPO DE ARAÚJO VIGILANTE 

5.14 Educador Social Voluntário                   

NOME CARGO 

ALEXANDER LUCAS DE MACÊDO 
DOS SANTOS 

ESV 

FABIANE DAMASCENA DE MOURA ESV 

FERNANDO CARNEIRO DA SILVA ESV 

GENILZA TEIXEIRA CHAVES DE 
ALMEIDA 

ESV 

LUCIANO HENRIQUE ALVES LIMA ESV 

LUCINEIDE SANTIAGO DE 
ANDRADE 

ESV 

MÁRCIA PEREIRA DA SILVA ESV 

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
LOBO 

ESV 

REGIANE DIONÍSIO C. DE ARAÚJO 
LIMA 

ESV 

STEPHANY KEITE SILVA RETZ ESV 
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IV -  Infraestrutura 

A antiga Escola Classe 53 de Ceilândia foi transformada no Ensino Fundamental 

31 (CEF31 de Ceilândia), a partir do dia 18/02 do ano 2011, conforme portaria nº 

11/2011. A instituição está situada na Expansão do Setor “O”, na QNO 17 conjunto H 

lote 02 em área especial, com aproximadamente 3000 m quadrados de construção, 

possuindo 2 andares, distribuídos em: 15 salas de aula, duas salas de reforço 

(pequenas), 01 biblioteca, pátio coberto e descoberto, uma quadra poliesportiva coberta 

em 2018 e uma área adaptada para a prática de Educação Física (construída em 2013 

com a verba do PDAF) sem cobertura; 01 sala para professores e servidores, sala de 

secretaria, sala de direção/supervisão, sala de múltiplas funções (transformado em mini 

auditório em 2011, adaptada com a verba do PDAF), sala de professores, cozinha, 02 

sala para laboratório de informática  equipados(computadores velhos e antigos (sendo 

um deles pela OI Futuro e o outro do PROINFO) ambos sucateados, uma sala de 

projeção, 01 sala de Arte transformada em Sala de Recurso devido a não termos 

nenhuma sala vazia  e um elevador que funcionou apenas 5 dias, desde a sua 

instalação. Banheiros para os professores; banheiros para alunos: meninos – 01 no 

andar superior e dois no andar térreo; assim como para as meninas. 

1. Indicadores de Desempenho Escolar 
a) Indicadores Internos 

Abaixo nosso índice de aprovação e reprovação desde 2013. Para todos estes 

anos, estabelecemos uma meta de 95% de aprovação, no entanto, não conseguimos 

atingi-la em nenhum desses anos. Porém, já em 2018 com a implantação dos Ciclos 

de Aprendizagem e com nossas intervenções, nossa reprovação foi de 3% ou seja, 

tivemos 97% de aprovação. Para 2019, nossa meta de aprovação será de 97%.                 .  
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 Para este ano de 2019, é preciso rever as práticas e as metodologias, visando 

minimizar não apenas nosso índice de reprovação como melhorar nosso desempenho 

qualitativamente. Conforme abordado neste documento, as intervenções serão 

mantidas, porém com algumas adaptações, tais como:  

ü Plantões de Dúvidas – em horário contrário, no dia das coordenações por áreas 

de conhecimento – os professores trabalharão em parcerias (duplas) em forma de 

rodizio  para não sobrecarregar apenas o professor da área de Matemática e Português 

ou seja,  trabalharão o reagrupamento nestes dias conforme a proposta do ciclo. 

Ficando assim as terças-feiras reagrupamento de Matemática e as quintas-feiras 

reagrupamento de Português, tanto para o Bloco 1 quanto para o Bloco 2 de 

aprendizagem. 

ü Reagrupamentos durante o horário de aula – 3º e 4º bimestre – avalições 

processuais, atividade extraclasse, convocações dos responsáveis, encaminhamento 

ao Conselho Tutelar. 

ü Atividades Lúdicas em forma de gincana – objetiva promover o conhecimento 

com atividades lúdica, em forma de descontração e de lazer, estimulando valores, tais 

como cidadania, ética, gentileza etc., como também, despertar e aguçar a criatividade, 

elevar a autoestima dos alunos, bem como, oportunizar o despertar talentos e 

habilidades pessoais, interação, senso de amizade e colaboração entre toda a 

comunidade escolar.  

Ainda sobre as intervenções, a coordenação, em parceria com a biblioteca, 

implantará um projeto corrida literária com o objetivo de despertar o gosto pela leitura. 
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Outro projeto a ser abordado é o ExpressArt que se trata de atividades realizadas 

pela direção/coordenação, trabalhando a música como meio de explorar a leitura, a 

interpretação, o ritmo, a expressão corporal, a criatividade, o emocional. Acontecerá 

sempre na ausência de professores. 

 Sobre as reprovações, lembramos que para este ano de 2019, não teremos 

reprovação no 6º ano, bem como no 8º ano. Pelo sistema de oferta de ensino oferecido 

na rede, agora, 3º Ciclo para as Aprendizagens, a retenção se dá apenas ao final dos 

respectivos blocos.  

 Quanto à evasão, nossa meta para este ano de 2019 é que seu índice fique 

abaixo de 1%, embora em anos anteriores este objetivo não tenha sido alcançado. 

b) Indicadores Externos 

Com relação ao IDEB do ano de 2011, ficamos satisfeitos, pois conseguimos 

superar a meta. No ano de 2013, a escola não conseguiu alcançar a meta traçada pela 

própria escola, no entanto ainda alcançou o melhor índice das escolas de ensino 

Fundamental Anos Finais de Ceilândia. Em 2014, foram traçadas algumas estratégias 

com o intuito de sanar algumas dificuldades encontradas em 2013. Observando o índice 

de aproveitamento, podemos concluir que não conseguimos alcançar nossos objetivos, 

uma vez que o percentual de reprovação aumentou em 2015. Não tivemos resultado 

em 2017, por este motivo, não sabemos se alcançamos. 

 

 

 

 

 

 

A escola se empenhará para tentar minimizar as dificuldades enfrentadas nos 

últimos anos, tais como, indisciplina, baixo rendimento por parte dos alunos, falta de 

acompanhamento familiar, dentre outros; acreditamos serem relevantes para o sucesso 

dos resultados deste ano. Faremos intensificação em horário contrário nos plantões de 

dúvidas, acompanhamento pedagógico, planejamento coletivo entre os professores, 
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agrupamento e reagrupamento, projetos integradores, convocação de responsáveis 

quando preciso, por acreditarmos que, com essas ações, aumentaremos os índices de 

aprovação e do IDEB. Estamos ciente de que o desafio é grande, porém confiantes que 

obteremos êxitos com nossas estratégias, neste ano de 2019.  

2. Metas 

 Abaixo estão listadas algumas metas almejadas para o ano presente, assim como 
para o seguinte.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PDE 

Nº 
meta 

Objetivo 

Nº 
METAS 2019 2020 

1 9 Atingir 5,1 no IDEB X  

2 21 Baixar o índice de evasão 1,26% 
para menos de 1,0 % 

X X 

3 21 Baixar o índice de reprovação  para 
5% ao final dos blocos. 

X X 

4 26 Envolver os responsáveis nas 
atividades escolares, atingindo 70%. 

X X 

5 25 Conclusão da estrutura física do 
espaço destinado à horta – estufa e 
área dos canteiros.  

X X 

6 34 Utilização da rampa de 
acessibilidade. 

X X 

7 40 Ampliação dos pontos de 
monitoramento por câmeras. 

X X 
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V – Função Social da Escola 
 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do 

direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de 

educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é 

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se 

vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates 

acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que 

buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações 

que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, 

talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão 

sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do 

mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, 

manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A 

ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo 

diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga 

superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, 

p.20). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a 

escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por 

meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não-

neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a 

existência humana.  
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VI - Concepções Teóricas / Princípios Orientadores das Práticas 
Pedagógicas 

  Esta instituição estará seguindo as orientações contidas nas diretrizes 

curriculares elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Ainda, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) que estabelece uma série de aprendizagens que devem ser lecionadas, assim 

como dez competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo da 

Educação Básica. 

Os pressupostos teóricos do currículo em movimento frisam a importância em 

olhar o aluno de forma integral, em todas as suas dimensões, entendendo o aluno como 

ser complexo para assim ser trabalhado como um todo, pois a interação leva ao 

estímulo e desperta o interesse. Este tipo de olhar gera oportunidades ao aluno, 

assegura uma boa formação e posterior inserção no mercado de trabalho, pois vincula 

as aprendizagens aos interesses. 

 Ainda com foco na cidadania e nos direitos humanos, a Educação para a 

Sustentabilidade é crucial como tema transversal. Há algum tempo, a escola trabalha 

este tema com o objetivo de propiciar e oportunizar à comunidade escolar a valorização 

e a utilização dos conhecimentos e as habilidades adquiridas, visando melhorar o meio 

em que vive, compreendendo a importância do seu “eu”, do “outro” e de tudo que o 

cerca de forma interdisciplinar e contextualizada. Mais que apenas indivíduos parte de 

uma sociedade de direito, o ser humano deve ser educado no sentido de compreender 

o ambiente no qual vive, buscando uma produção e consumo consciente, qualidade de 

vida, alimentação saudável, economia solidária, ou seja, tudo que envolva a 

necessidade de conservar os recursos naturais para as gerações futuras. 

 O trabalho dos professores se norteia pelos eixos transversais, uma forma de 

resgatar os direitos renegados que passam atualmente pelo processo de 

pertencimento, uma forma de ensinar o aluno a reconhecer e respeitar a si e ao mundo, 

uma quebra da educação bancária, do currículo engessado e generalista. A formação 

integral dos alunos deve caminhar para a construção de cidadãos, capazes de fazer 

análise política e tomar decisões conscientes de seus direitos e também dos seus 

deveres, pois tomando consciência do seu papel social, serão capazes de correr atrás 

dos seus direitos e cobrar a sua efetividade. 
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 Para esse novo paradigma de educação, precisa-se de novas formas de 

organização educacional, diversificadas metodologias e desenvolvimento e atuação no 

exercício cotidiano dos direitos humanos. Tornar a escola um espaço de fortalecimento 

de participação individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os grupos. 

 Os esforços agora giram em torno de como concretizar esses novos 

pressupostos teóricos na práxis da escola, construir de fato um currículo integrado, 

trabalhar durante o planejamento dos planos de curso e da reestruturação da proposta 

pedagógica da escola para que as ações caminhem nesta direção. Contudo, os projetos 

desenvolvidos ao longo dos anos têm obtido bastante sucesso na busca de uma 

educação voltada para esta nova perspectiva de construção do aluno como parte do 

todo que forma a sociedade. 

 Porém, não podemos esquecer de que nada vale leituras e teorias que 

contemplem essa fundamentação teórica, caso a escola não tenha seus profissionais 

necessários para a realização da prática. Um dos nossos maiores problemas na escola 

é a troca de professores, pois, mesmo tendo vaga na escola, muitos são devolvidos ao 

final do ano por não ter lotação definitiva o que ocasiona quebra na equipe; a falta 

constante de professores tanto por abono, quanto por LTS ou T.R.E. Somando-se ainda 

a diminuição do quantitativo de coordenadores, apoio à direção, porteiros, dentre outros 

que, com certeza, interferem na rotina da escola. 

 Não apenas com base nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, 

este projeto foi elaborado dentro da teoria da Filosofia, Sociologia e Psicologia da 

Educação, em especial na proposta do “desafio de promover a aprendizagem 

significativa”, seguindo a Base Nacional Comum Curriculares, utilizando os Temas 

Transversais e obedecendo a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, norteando o trabalho de acordo com as recomendações das normas 

educacionais vigentes. 

 Elegemos também, a teoria de Piaget, Vigotisk, Paulo Freire, Emília Ferreiro 

entre outros, dentro da perspectiva de educação de qualidade e na formação de 

cidadãos participativos, autônomos, críticos, transformadores do seu meio, pois, no 

mundo de hoje, a aprendizagem precisa realmente ter significado. 

 Para que decorar informações completamente abstratas ou sem importância? 

Não é o conteúdo que deve ser mudado e sim a forma de se ministrar e acompanhar o 
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desenvolvimento dentro de um contexto do cotidiano, dando sentido ao que é orientado 

e oportunizando aos alunos meios para construir seus próprios conceitos. 

 Este ano, a proposta do corpo docente é intensificar um trabalho que vise à 

conscientização e valorização da informação como meio para o desenvolvimento 

pessoal e social, formando cidadãos conscientes de seu papel social e atuantes.  O 

jovem informado é mais capaz de tomar atitudes assertivas em sua vida. Incentivar e 

oportunizar a criatividade, a espontaneidade, a improvisação em um grupo de corpos 

mistos, ambos precisam se respeitar e valorizar o que cada um pode contribuir com 

suas diferenças. Assim, o resultado deste trabalho passa a ter um significado relevante 

para esses jovens que muitas vezes são esquecidos ou excluídos. 

 Nossa prática pedagógica tem como foco a aprendizagem de qualidade e está 

sistematizada nas atividades, visando à prática de leitura, à produção de texto, à análise 

linguística e à sistemática do código da nossa língua portuguesa, assim como focada 

nos parâmetros estipulados pelo Currículo em Movimento da Educação Básica, 

centrada nos elementos de sua composição, com destaque para os temas transversais. 

 Cabe esclarecer que este é um projeto aberto, e que estará em processo 

permanente de reflexão e de discussão das situações problema da escola, na busca 

de alternativas viáveis à concretização das metas determinadas, realizando assim, as 

adaptações que a comunidade escolar sistematizar e julgar necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

VII -  Objetivos Institucionais e Estratégia de Ação 
 

1.  Objetivo Geral 

Promover uma educação de qualidade, diferenciada e cativante, respeitando e 

valorizando os diferentes saberes na construção de relações que compreendam o ser 

humano em todas as suas dimensões, tornando a escola um lugar onde a criação seja 

participativa, de modo que as diferenças possam se somar, contribuindo assim para o 

aumento da autoestima de todos os envolvidos no processo. 

2. Objetivos Específicos  

Estes objetivos estão elencados abaixo conforme as respectivas dimensões.    

 

Dimensão OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

Gestão pedagógica 

1. Trabalhar as orientações curriculares conforme a SEDF 
como base (Currículo em Movimento), bem como 
implantar a Base Nacional Comum Curricular BNCC não 
somente para a elaboração da Proposta Pedagógica, 
mas da prática educacional e interventiva dos 
professores;  

2. Utilizar-se do Conselho de Classe para acompanhar o 
rendimento dos alunos e para elaboração de ações 
interventivas para o alcance de rendimento satisfatório; 

3. Analisar e valorizar as informações provenientes das 
diferentes fontes de comunicação, para a formação de 
opinião própria que lhe permita expressar-se 
criticamente sobre as soluções prováveis no campo da 
investigação de cada componente curricular; 

4. Implementar, monitorar e avaliar os projetos 
desenvolvidos pelos professores. 

 

 

 

 

 

5. Subsidiar o professor e o aluno para o desenvolvimento 
mais eficaz, qualitativo e quantitativo, da aprendizagem, 
buscando elevar o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica – IDEB. 5.1 

6. Estimular e resgatar o prazer pela leitura, promovendo 
um crescimento cultural e desenvolvimento do raciocínio 
e do senso crítico dos discentes;  



 

45 
 

Gestão das 
aprendizagens e dos 

resultados 
educacionais 

7. Contribuir, tanto para a diminuição das desigualdades 
educacionais, quanto para a valorização da diversidade 
cultural brasileira;  

8. Melhorar o índice de aproveitamento do IDEB, almejando 
obter a meta da escola para o período 5.1;  

9. Oferecer ao aluno um ambiente no qual o processo de 
letramento ocorra de maneira plena;  

10. Fomentar a participação dos alunos e dos professores no 
intuito de desenvolver a afetividade, a socialização, o 
respeito mútuo como instrumentos de civilidade para o 
aprimoramento de valores pessoais e éticos; 

11. Trabalhar a inclusão de alunos com necessidades 
especiais, garantindo um atendimento que proporcione a 
todos os alunos acesso à educação de qualidade e 
respeito às suas individualidades e limitações; 

12. Acompanhar e orientar os alunos com dificuldades de 
aprendizagens nas atividades escolares em horários 
previamente agendados como uma das estratégias para 
a recuperação processual; 

13. Incentivar a reflexão para superação da discriminação 
racial da comunidade escolar, através do resgate da 
contribuição da matriz africana e indígena na formação 
social, cultural e histórica do povo brasileiro e para 
civilização humana (Lei 10.639/2003 e 11.645/2008 afro-
indígena); 

14. Contribuir para aprendizagem significativa e cidadã para 
a vida e não apenas de conteúdos de maneira dispersa 
e individual; 

15. Elaborar vivências em que o pensamento crítico, a 
criatividade, o raciocínio lógico-matemático e o 
desenvolvimento social possam ser construídos entre 
professores e alunos; 

16. Proporcionar a inclusão e integração dos alunos não 
somente espacial, mas sim em um espaço comum de 
pessoas com ou sem deficiências;  

17. Estimular o aluno a pensar e argumentar hipóteses e 
explicações, desenvolvendo um comportamento 
questionador e investigativo, de modo a desenvolver a 
capacidade interpretativa de forma mais objetiva e 
crítica; 



 

46 
 

18. Trabalhar a Orientação Sexual, sistematicamente, nas 
crianças e adolescentes, oportunizando-os os 
questionamentos de suas concepções sobre valores 
pessoais, riscos de doenças e gravidez indesejada, o 
autoconhecimento do corpo, a valorização do ser e o 
respeito à diversidade de gênero (homoafetividade, 
transexualidade, transgênico);  

19. Contribuir e incentivar os jovens a dar continuidade aos 
seus estudos; 

20. Conscientizar os alunos quanto à preservação do 
patrimônio público – prédios, mobiliário, utensílios de 
merenda, etc.; 

21. Oportunizar aos alunos com defasagem idade e série, 
atividades lúdicas e oferecer condições para que possa 
estimular sua autoestima e consiga vislumbrar 
perspectivas para o seu futuro; 

22. Promover condições para aquisição do conhecimento 
por meio de situações pedagógicas intencionais que 
oportunizem o desenvolvimento progressivo da 
autonomia intelectual e o posicionamento crítico nos 
processos de tomada de decisão para o exercício de sua 
cidadania; 

23. Proporcionar ao aluno conhecimento e condições para 
que ele desenvolva sua capacidade de observação, 
entenda e utilize os procedimentos de investigação, 
especialmente os de caráter científico; 

 

 

Gestão Participativa 

24. Mobilizar a comunidade escolar para promover 
manutenção dos jardins e da horta dentro da escola com 
o objetivo de melhorar o ambiente e o lanche escolar; 

 

25. Integrar e envolver a comunidade escolar nas metas e 
nos projetos estabelecidos;  

26. Integrar a escola a outras instituições públicas e 
particulares, tais como posto de saúde, Corpo de 
Bombeiro, DCA, Universidades, etc.;  

Gestão de Pessoas 
27. Incentivar e oportunizar o aprimoramento profissional e 

pessoal dos profissionais através da pesquisa e da 
formação continuada;  
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28. Propiciar o desenvolvimento da inteligência emocional 
(autoestima) dos professores e dos alunos; 

29. Incentivar à cidadania como participação social e 
política, assim como exercício de direitos e deveres 
políticos, civis e sociais, adotando, em seu cotidiano, 
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si mesmo 
respeito, bem como adoção de ações de 
sustentabilidade; 

Gestão Financeira 30. Manter transparência nas Informações e nas prestações 
de contas do repasse das verbas do FNDE, PDAF, PDE;  

Gestão Administrativa 

31. Incentivar e valorizar a participação do Conselho Escolar 
nas tomadas de decisão, reflexão e fiscalização na rotina 
escolar; 

32. Reduzir o índice de acidente dos alunos durante o 
intervalo; 

33. Promover a cultura da paz na escola, através de 
mudanças de atitudes e comportamentos; 

34. Incentivar e oportunizar o trabalho voluntário; 

35. Melhorar a segurança na escola; 
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VIII - Organização do Trabalho Pedagógico da Escola 

1. Organização Escolar: Regime, Tempos e Espaços 

 O regime de estudo nessa escola, dará continuidade neste ano de 2019, será 

ofertado na forma de ciclos – 3º Ciclo para as Aprendizagens – dividido em dois blocos: 

Bloco I, 6º e 7º ano; Bloco II, 8º e 9º ano. Cada ano é dividido em 4 bimestres de 

aproximadamente 50 dias letivos, fechando necessariamente 200 dias ao longo do ano, 

conforme legislação vigente.  

2. Direitos Humanos, Educação Inclusiva e Diversidade 

Cada vez mais, tem-se a necessidade de as escolas se inserirem num contexto 

de inclusão. É preciso que nossa educação seja para as aprendizagens, ou seja, 

inclusiva. Pensando em atender tais imprescindíveis, procuramos atender nossos 

alunos de forma que ele alcance ao máximo os conhecimentos propostos, garantido o 

acesso ao currículo e sua progressão; dando a oportunidade, por meio de intervenções, 

de aprender o que ainda não foi assimilado. Para tanto, fazemos menção neste 

documento sobre a prática da avaliação diagnóstica e formativa e as estratégias de 

ensino aprendizagem a propósito da inclusão cognitiva. Independentemente de sua 

etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação nossos 

estudantes têm direito ao acesso, permanência na unidade escolar e uma 

aprendizagem significativa. O processo de inclusão é corroborado com a sala de 

recursos que atende os alunos com necessidades especiais; equipe pedagógica que 

auxilia os alunos com transtornos com auxílio da psicóloga. 

3. Projetos Gerais 

3.1 Gincana 2019 - O Conhecimento Liberta e a Gentileza Transforma. 
 

   
 

 
 Objetivo: A gincana tem por objetivo 
promover o conhecimento com atividades 
lúdicas, em forma de descontração e de 
lazer, estimulando valores, tais como 
cidadania, ética, gentileza etc., bem como 
despertar e aguçar a criatividade, elevar a 
autoestima dos alunos, despertar talentos e 
habilidades pessoais, interação, senso de 
amizade e colaboração entre toda a 
comunidade escolar. Ainda angariar renda 
e/ou produtos para melhorar o âmbito 
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escolar, visando colocar em pratica os 
objetivos da Proposta Pedagógica 2019, 
com o tema “O Conhecimento Liberta e a 
Gentileza Transforma”. 
 

                  Realização: 18/04 a 03/07 
 

Das Etapas e da Atividades 
As atividades da gincana serão realizadas em etapas com várias atividades conforme 
as datas abaixo e poderão ser alteradas conforme as necessidades. 

       
Art. 1º- Abertura 18/04: 
 
1º Grito de incentivo (18/04): será avaliado como ótimo – 3000 pontos, bom – 2000 
pontos e regular 1000 pontos. 
 
2º Placa será de isopor (18/04): serão atribuídos os seguintes conceitos/pontuação: 
ótimo – 3000 pontos, bom – 2000 pontos e regular 1000 pontos. 
 
3º Comportamento da turma, no dia da abertura (18/04): será avaliado como:        
ótimo – 3000 pontos; bom – 2000 pontos; regular – 1000 pontos, ruim – 0 pontos. 

 
Art. 2º -Vencedor da Logomarca do Projeto: 18/04 
1º aluno vencedor da logomarca ganhará uma camiseta com sua arte estampada.  
Parágrafo Único. As três melhores logomarcas valerão a seguintes pontuações, para a 
respectiva turma do aluno autor: 
1º lugar – 10000 pontos; 2º lugar – 5000 pontos; 3º lugar – 3000 pontos. 

 
Art. 3º- Apresentação na Semana de Educação para a Vida nos dias 06 a 10/05, 
com as músicas trabalhadas pela direção. Valerão a seguintes 
conceitos/pontuações: 
Ótimo – 10.000 pontos, Bom – 5.000 pontos, Regular – 3000 pontos. 
 
Art. 4º - Participação da Olimpíada de Matemática – 21/05 
O resultado da 1ª fase – o aluno com a melhor nota nas Olimpíadas da Matemática, 
de cada bloco, ganhará uma medalha dourada. 
Parágrafo Único. As três melhores notas valerão a seguintes pontuações, para a 
respectiva turma do aluno:  
1º lugar – 10.000 pontos, 2º lugar – 5.000 pontos, 3º lugar – 3000 pontos. 
 
Art. 5º - Vencedor da Feira de Ciências – 25/05 

Os alunos do grupo vencedor da Feira de Ciências, de cada bloco, ganharão 
medalhas douradas.  
Parágrafo Único. Os três melhores trabalhos na Feira de Ciências, de cada bloco, 
pontuarão na gincana da seguinte forma:  
1º lugar – 10.000 pontos; 2º – 5.000 pontos; 3º – 3000 pontos. 
 
Art. 6º- Conceito da turma obtido nas avaliações em relação ao rendimento:  
   Ótimo 10.000 pts, Bom 5.000 pts, Regular 3000 pts do bloco. 
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Art. 7º- Conceito dos alunos obtidos nas avaliações em relação ao 
comportamento; 
Ótimo 10.000 pts, Bom 5.000 pts, Regular 3000 pts do bloco; 
 
Art. 8º - Projeto Horta (7ª, 8ª e 9ª anos de 2 em duas turmas) e Jardins (6ª anos 
de duas em duas turmas) 
10/05 – 1ª Etapa Limpeza do canteiro – 5.000 
17/05 – 2ª Etapa Adubação 5.000 
31/05 – 3ª Etapa Plantio 10.000 
03/07 – 4ª Etapa Manutenção 10.000 
 
Parágrafo Único. O julgamento concernente às atividades no Projeto Horta e Jardim 
se dará pela avaliação da professora Denise e a comissão julgadora 
 
Art. 9º - Atividades Surpresa ou Relâmpago: As atividades surpresas ou 
relâmpagos terão pontuação e regras a serem divulgadas previamente. 
Parágrafo Único.  Uma mesma atividade poderá se repetir com pontuação distinta à 
anterior. 
 
Art. 10º- Venda de rifas: Cada rifa custará R$ 1,00, valendo 100 PONTOS por 
unidade vendida.  
Parágrafo Único.  O sorteio será no dia da festa, 08/06, com uma premiação de R$ 
500,00. 
 
Art. 11º - Festa Junina 08/06 - Para as apresentações culturais – danças típicas 
regionais, forró, sertanejo, exceto Funk e ou músicas com linguagem imprópria e 
estrangeiras – terá a junção de 3 turmas (no mínimo 5 alunos de cada turma). 
 
I – A pontuação das apresentações será mediante os seguintes conceitos/pontuação:  
 
animação – 0 a 4000, organização – 0 a 4000, criatividade – 0 a 4000, apresentação 
– 0 a 4000, fidelidade ao tema – 0 a 4000, ritmo – 0 a 4000, vestimenta adequada – 0 
a 4000. 
 
 
II – A prévia da apresentação será no dia 30/05 e valerá 20.000 pontos. As músicas 
serão entregues neste dia para a supervisão/coordenação. 
§ 1º. O traje a ser utilizado deverá respeitar as normas da escola, tanto para os 
ensaios, quanto para a data da apresentação (shorts à altura dos joelhos; proibido 
mini saias).  
§ 2º. Todas as turmas deverão estar no local da concentração para as apresentações 
com pelo menos 30 minutos de antecedência no dia. 
§   3º. Os ensaios deverão acontecer somente com a supervisão de um professor 
. 
Art.12º- Mico - com a seguinte pontuação:  
1000 pontos por professor conselheiro; 200 pontos por aluno. 
 
Art.13º - A pontuação dos itens arrecadados será conforme tabela abaixo, exceto, em 
prova relâmpago ou surpresa. 
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Art. 14º - Ao longo da gincana as provas surpresas (combo), se houver, terão suas 
regras próprias e os bônus serão previamente anunciados. 
 
Art. 15º– DAS REGRAS E PRINCÍPIOS:  
 
Esta gincana será realizada sob as seguintes Regras e Princípios: 
 
a- Ter espírito esportivo e união entre as equipes, respeitando todos os seus 

membros; 
b- Não serão permitidas vaias durante a realização das tarefas das respectivas 

equipes. A equipe que desrespeitar esta norma perderá 100 pontos a cada 
manifestação de vaias;  

c - Os pedidos de impugnação de tarefas só poderão ser feitos pelo professor 
conselheiro da equipe e por escrito; 
d - Os pontos dos alunos serão repassados para a gincana dos professores, e os 
pontos dos professores serão repassados para a gincana dos alunos; 
e - O servidor da escola poderá associar-se a um professor (conselheiro da turma, 
porém a possível premiação será dividida conforme acordado entre os mesmos. 
f - Para turma com Conselheiros duplo, a premiação será dividida conforme acordado 
entre os mesmos. 

 
Das Considerações Finais 

 
Art.  16º   Os Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
Art. 17º  As atividades serão avaliadas sob a supervisão da Comissão 
Organizadora e Julgadora. 
Art. 18º  Cada equipe tem a responsabilidade de adquirir os materiais necessários 
para a confecção dos seus trabalhos. 
Art. 19º Os ensaios acontecerão com a supervisão do professor. 
Art. 20º O professor deverá fazer o levantamento dos alunos que participarem 
efetivamente da gincana. 
Art. 21º Os alunos suspensos ou que tiverem algum problema durante a gincana 
caberá ao Conselheiro, junto com a comissão, decidirem sua participação na 
premiação da gincana. 
Art. 22º A Comissão Organizadora e Julgadora será formada pela 
Coordenação/Direção e para ajudá-la em suas atividades, a Comissão Organizadora 
poderá convidar outras pessoas, tantas quantas achar necessário. 

 

Art. 23º -  PREMIAÇÃO DA TURMA (data provável agosto) 
 
Serão premiadas as duas primeiras turmas da escola que ao final de todas as provas 
obtiverem o maior número de pontos. 
1º Lugar: Um passeio ao CLUBE OU NICOLANDIA  
2º Lugar: Um passeio ao cinema  
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3.2 Semana de Educação Para a Vida 06 a 10/05 

Na semana pré-determinada no calendário escolar da SEDF durante os 

intervalos serão realizadas apresentações com músicas reflexivas,  no dia 08/05 haverá 

uma programação especial com a quarta edição : “A Família na Escola é Show” 

O Conhecimento Liberta e a Gentileza Transforma 
   

              

CONVITE 
 

               O CEF 31 de Ceilândia tem a honra em convidar a comunidade escolar (pais, 
mães, alunos, professores e servidores) para participar de um dia especial da 
Semana de Educação para a Vida intitulado como:  
 

“A Família na Escola é Show” 
 

Você é nosso convidado especial!!!! 

 

Semana de Educação Para a Vida  
 “A Família na Escola é Show” 

Data: 08/05 

Horário: 9h às 12 e de 14 às 17h 

Público Alvo: Toda a comunidade escolar (pais, alunos, professores, 
servidores). 
 
 

Objetivo: 
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Oportunizar e oferecer aos alunos, de forma diferenciada, a vivência de questões 

pessoais, sociais e de cidadania. Aproximar a comunidade da escola, assim como 

estreitar as relações aluno-professor e professor-aluno, disponibilizando à comunidade 

em geral palestras e oficinas que envolvam temas de vital importância para a formação 

de cidadãos conscientes de seus papéis na sociedade.  

Reunião de pais e entrega de Notas :  
Matutino - 9º e 8º anos -  9h  
Vespertino - 6º e 7º anos - 14h  
 

Atividades Especiais -  Palestras e Oficinas 
 

Palestras 
Combate à Violência Doméstica – 9h30 e 14h30 - Comissão de Combate à violência 
doméstica – OAB- Subseção de Ceilândia 
 
Violência Contra Mulher - DEAM –Delegacia Especial de Atendimento a Mulher - 9h30 e 
14h30 

Oficinas 

SEBRAE – Atendimento personalizado – empreendedorismo (durante todo o evento) 

Assessoria Jurídica – OAB Subseção Ceilândia - Comissão de Direitos da Família. 

Comissão de Combate à Violência Doméstica (durante todo o evento). 

Aferição de pressão e Glicemia – Posto de Saúde nº 11 (durante todo o evento) 

Avaliação Funcional da Visão – CREC - Coordenação Regional de Ceilândia (durante 

todo o evento) 

Ponto da beleza – Escola Técnica de Ceilândia 

Corte de cabelo/ barbearia – 9h 

Corte de cabelo/cabelereiro – 14h  

Dança – Ritmo “Charme” -14h 

Confecção de pipas - 9h 

Massagem – 14h  

Confecção de  chaveiros – 9h 

Elaboração de Currículo e dicas para Entrevista de Emprego -14h 

Música: “ EmLetras...& EmCantos...” - 14h 

Oficina de Matemática - Alunos da UNB -14h 

Teremos também 

Apresentações Musicais  - Pantomimas – 10h e 15h 
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Cama elástica, totó, tênis de mesa – Secretaria de Esporte  
Higiene Bucal – 10h e 15h com entrega de kits higiene bucal – ORTHODONTIC 
 

AGRADECIMENTOS 

 Agradecemos todas as parcerias que nos auxiliaram para que este evento possa ser 

realizado, em especial 

DEAM – Delegacia Especial de Atendimento a Mulher 

ORTHODONTIC 

OAB - Subseção Ceilândia.- Comissão de Direitos das Família 

                           Comissão de Combate à Violência Doméstica  

Secretaria de Esporte do DF 

SEBRAE 

Escola Técnica de Ceilândia 

Posto de Saúde nº 11 

Manias – PIPAS 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia- UNIAE 

Total Sublime - Brindes e Presentes Personalizados 
 totalsublimets@gmail.com 

IESB – Unidade de Ceilândia 

IDESC 

Alunos da UNB 

Aos funcionários do  CEF 31 de Ceilândia e a todos que contribuíram para a 

realização deste evento. 

3.3 Feira de Ciências. 

Data 25/05 

Horário : 9h às 12h 

Objetivo 

  Despertar nos estudantes a curiosidade científica, treinando-os na utilização da 

metodologia científica, a formular questões científicas baseadas na realidade cotidiana; 

possibilitando que investiguem sobre problemas locais, regionais, tendo a pesquisa 

como meio de ampliação do conhecimento.  
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3.4 Jogos Interclasse. 

Tema: 

7º FESTIVAL DA CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO 2018. 

Comissão organizadora: 

Professores de Educação Física, diretoria e professores em geral. 

Período 

Na semana do dia 13 a 18/08 

Regulamento 

Art. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o 7º Festival da 

Cultura Corporal de Movimento - 2017 do CEF 31, com as normas e técnicas 

pedagógicas estabelecidas para o desporto escolar. 

Art. 2º - Os alunos que se inscreverem serão considerados conhecedores deste 

regulamento e, assim, serão submetidos, sem reserva alguma, a todas as 

consequências que deles possam emanar. 

Da organização, direção e realização 

Art. 3º - A organização, direção e realização dos jogos interclasse 2019 serão de 

responsabilidade dos professores de Educação Física, juntamente com todo o corpo 

docente da instituição. 

Da participação 

Art. 4º - A participação nos jogos é reservada somente ao aluno devidamente 

matriculado. 

Parágrafo único – A comissão organizadora não assume nenhum compromisso se, na 

montagem das tabelas dos jogos, houver a simultaneidade de disputas de aluno 

inscritos em 02 (duas) ou mais modalidades. 

Das categorias 
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Art. 5º - Os jogos serão realizados em chaves de eliminatória dupla (6º anos, 7º anos, 

8º anos e 9º anos) e a disputa será feita pela ordem de sorteio. 

Das modalidades 

 Art. 6º - Poderão ser disputadas as seguintes modalidades esportivas: 

Modalidades  Nº atletas Dias 

Futsal M 10 máximo 5 mínimo Todos 

Futsal F 10 máximo 5 mínimo Todos 

 

 

Queimada Mista 

12 a 14 (4 homens no máximo) para as 

turmas vespertinas 

8 a 10 (2 homens no máximo) para as 

turmas matutinas 

 

 

Todos 

Xadrez 2 Todos 

Dominó 2 Todos 

Tênis de mesa 2 Todos 

Atividades extras 

Modalidade                         nº de atleta 

 

Puxa o rabo 2  

Corrida do ovo 1  

Estoura balão 1  

Balão com água  4  

Salto em distância 2 (1homem,1mulher)  

Dama 2  

Art. 7º - O futsal obedecerá a regras oficiais, básicas, e o tempo de jogo será um 

período de 10 minutos. A queimada obedecerá a regras anexas a este regulamento e 
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que serão repassadas às equipes anteriormente com duração de 12 minutos por 

partida. 

Das inscrições 

Art. 8º - As inscrições serão efetuadas pelos conselheiros de turma, os quais também 

serão responsáveis por arrecadar o pagamento da taxa, e repassar até dia 18/08/2016. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou com o valor incompleto. 

 §1º- A relação nominal de atletas e a taxa de inscrição deverão ser entregue a 

professora de Educação Física. 

§2º-Só participarão dos jogos os alunos previamente inscritos. 

§3º- Será cobrada uma taxa de 3 (três) reais por aluno inscrito para o pagamento da 

premiação. O não pagamento da taxa desclassificará a participação da equipe na 

competição. 

Das formas de disputa e classificação 

Art. 9º - O sistema de disputa será de eliminatória dupla. 

Dos desempates 

Art. 10º - Para o desempate entre duas equipes, serão adotados os seguintes critérios: 

a) Futsal: cobrança de 3 penalidades/ mais 2 penalidades/ os goleiros/ sorteio. 

b) Queimada: prorrogação de cinco minutos/adicional de 5 minutos sendo 

vencedora a 1º turma que queimar o adversário/ sorteio. 

Da arbitragem 

Art. 11º - A equipe de arbitragem designada para os Jogos Interclasse 2017 será 

escalada pela comissão organizadora e em hipótese alguma poderá ser vetada pelos 

participantes. 

Das penalidades 

Art. 12º - A equipe que não comparecer ao local da competição em até 10 (dez) minutos 

após a hora marcada será considerada perdedora por não comparecimento e ainda 

poderá ter o pedido de inscrição indeferido para os próximos jogos.  
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Parágrafo único – A equipe deverá estar completa, ou seja, 05 a 10 jogadores de futsal 

ou 10 a 14 na queimada. 

Art. 13º - As equipes deverão se apresentar uniformizadas de acordo com as regras 

oficiais das modalidades. Será observado, neste artigo, caso haja uniformes 

semelhantes nas cores, a decisão do coordenador, lembrando que não existe mando 

de campo nos jogos. 

Art. 14º - Não será obrigatória a confecção de camisetas para a participação do 

Interclasse, desta forma a mesma não será aceita como forma de uniforme escolar e 

poderá ser usada somente aos sábados de interclasse. 

Parágrafo único – Somente serão permitidas na reserva pessoas diretamente 

relacionadas na súmula, inscritas na relação nominal e uniformizadas. É obrigatória a 

utilização de calçado apropriado à prática desportiva (Tênis). 

Art. 15º - Estará automaticamente suspenso do jogo seguinte, independente da decisão 

da comissão organizadora e da comissão de justiça disciplinar desportiva, o atleta ou 

dirigente que tenha sofrido as seguintes punições. 

a- Expulsão: Cartão vermelho. 

b- Suspensão escolar. 

c- Desqualificação disciplinar. 

Art. 15º - A invasão da quadra pelos membros de uma equipe ocasionará a 

desclassificação da equipe da modalidade, ou até do campeonato. 

 

Parágrafo único: Além da punição automática, será julgado pela direção e sofrerá as 

sansões já previstas pela escola. E sendo reincidente, será eliminado dos jogos 

internos por tempo indeterminado. 

Da premiação 

Art. 16º - Serão premiados com medalhas os campeões e um troféu para os primeiros 

lugares da modalidade futsal feminino e masculino, sendo que as outras modalidades 

receberão apenas a medalha de ouro ou de prata. A premiação do interclasse contará 

pontos para a gincana de acordo com o edital. 
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Parágrafo único: Cada ano, ou série, no futsal, terá um vencedor para o masculino e 

o feminino e será premiado por turno. Desta forma, a chave de futsal feminino será 

composta por anos mistos igualmente a Queimada. O xadrez, o dominó, e o tênis de 

mesa terão apenas um vencedor dentre todos os anos ou séries da escola, sendo uma 

chave única.  

Considerações finais 

É obrigatória a participação da turma na cerimônia de abertura no dia 25 de julho, 

sendo que as turmas serão avaliadas e receberão pontuação para a gincana. 

Os casos omissos no presente regularmente serão resolvidos pela comissão 

organizadora dos Jogos. 

Observação 1: os projetos citados estão resumidos à sua relação ao elemento 

centralizador – “A Importância da Leitura para Compreensão do Mundo – A Ideia é 

Respeitar”. Contudo, as estratégias propostas interventivas/plano de ação, objetivos 

gerais e específicos, avaliação, dentre outros fatores específicos das disciplinas se 

encontram melhor exemplificados nos planos de curso que seguem em anexo no 

Projeto Político Pedagógico.    

Observação 2: Cabe lembrar que todas as atividades seguem o Calendário de 

Atividades de 2018 da instituição, elaborado pelos membros da direção em acordo 

com os professores, durante as coordenações coletivas. Por se tratar de um ano letivo 

em realização, algumas datas podem sofrer alterações no decorrer do período de sua 

execução. 

3.5 Projeto Bem Me Quero 

Tema 

Bem me quero – Orientação Educacional em Ação. 

Coordenação 

Orientador educacional Claudeci Pereira dos Santos 

Justificativa 

A Orientação Educacional enfrenta, nos dias atuais, diversos desafios. A Escola 

em sua multiplicidade se insere numa sociedade dinâmica e complexa. Tais fatos 
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impõem a necessidade que as ações do Serviço de Orientação Educacional sejam 

desenvolvidas em diversas frentes com vistas a atender adequadamente esta realidade 

plural. A ação do profissional em orientação educacional não pode estar dissociada do 

contexto político, histórico-social e cultural da comunidade o qual está inserido. 

A partir destes pressupostos, considerando a legislação que normatiza as ações 

e atribuições do Orientador Educacional1 e considerando o código de ética que rege a 

conduta dos orientadores, apresentamos a proposta de ação para o ano de 2018, 

esperando atender e contribuir para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

desta Instituição de Ensino. 

O Projeto Bem Me Quero aqui apresentado, foi iniciado no ano 2009, e visa sistematizar 

o conjunto de ações desenvolvidas pelo Serviço de Orientação Educacional do Centro 

de Ensino Fundamental 31de forma que atenda as diversas demandas dos períodos 

matutino e vespertino, possibilitando apoio ao desenvolvimento dos educandos em 

consonância ao projeto político pedagógico da escola. A abrangência deste plano 

objetiva, portanto, promover ações que favoreçam o processo de ensino-

aprendizagem, a autoestima dos atores envolvidos numa proposta de educação 

transformadora, comprometida com a formação para cidadania. Ao mesmo tempo situa 

o educando como sujeito deste processo, de forma participativa num ambiente incluso, 

interativo e que promova reflexões em torno do seu projeto de vida. 

Objetivo Geral 

• Desenvolver ações pedagógicas em conjunto com a comunidade escolar, 

visando atender às necessidades dos alunos do turno diurno no que diz 

respeito à aprendizagem, a promoção da autoestima adolescente, e, 

principalmente na prevenção de causas que possam comprometer sua 

permanência na escola. 

Objetivos Específicos 

• Oportunizar ao adolescente repensar seus valores pessoais e sociais, bem 

como partilhar suas preocupações e emoções e ajudá-lo(a) em suas escolhas 

e seu projeto de vida. 

                                                             
1 Lei 5.564/1968; Decreto 72.846/1973; Lei Orgânica do DF; Regimento Escolar do DF, e Orientação Pedagógica da 

Orientação Educacional e Código de Ética dos Orientadores Educacionais. 
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• Promover palestras/encontros que levem a comunidade refletir sobre as 

causas e a necessidade de combater a violência dentro da escola. 

• Evitar manifestações do fenômeno “bullying” dentro do ambiente escolar. 

• Mediante um trabalho de Educação Sexual sistemático, ajudar a juventude a 

se sentir sexualmente madura e preparada para fazer escolhas motivadas por 

amor e carinho por outra pessoa, minimizando os riscos de uma gravidez 

precoce  ou de doenças.  

• Estabelecer diálogo constante com as famílias. 

• Identificar e trabalhar junto à família as causas que impedem o avanço do 

processo ensino e aprendizagem e criar alternativas de auxilio ao aluno. 

• Oferecer aos alunos meios, técnicas que favoreçam o melhor rendimento na 

aula, despertem  o gosto pelo estudo, mostrando o valor do conhecimento  e 

a importância da participação  ativa  dos mesmos no processo de 

aprendizagem. 

Apresentação 

Apresentamos a seguir em síntese o que é o Projeto Bem Me Quero, suas principais 

metas, objetivos e os quadros das ações previstas para a comunidade escolar tanto no 

período matutino como vespertino, bem como referências bibliográficas que 

fundamentam essas ações e a metodologia de trabalho. 

1. O QUE É 

2. PRINCIPIOS 

3. PUBLICO ALVO 

4. AÇÕES 

O QUE É: 

O Projeto Bem Me Quero é um conjunto de ações sistematizadas por meio de 

projetos interventivos que visam principalmente prevenir situações de risco para 

crianças e adolescentes.  

PRINCÍPIOS: 

O princípio básico do projeto é transmitir aos jovens informações, conhecimentos 

que favoreçam a confiança própria, a conquista de sua autoestima bem como o respeito 
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a si próprio, bem como ao outro, além de contribuir para com sua formação pessoal e 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Os pilares que assentam estes princípios são: AUTOESTIMA, 

CONHECIMENTO; CONFIANÇA; RESPEITO; RESPONSABILIDADE e 

CAPACIDADE DE DECISÃO.  

PÚBLICO ALVO: 

Os alunos da instituição, podendo alcançar toda comunidade escolar, em 

algumas abordagens. 

AÇÕES: 

O Projeto Bem Me Quero é direcionado por ações interventivas em 

áreas/situações que, pelo contexto sociocultural, possam comprometer a formação, a 

integridade e a permanência do educando na escola, trazendo riscos de evasão, bem 

como influir em seu rendimento escolar.  

Abordagens do projeto 

Educação Preventiva na Escola (Saúde e Sexualidade): voltada para 

adolescentes visando à prevenção de riscos como gravidez precoce; DSTs; o 

autoconhecimento do corpo; a valorização das relações; conscientização contra as 

diversas formas de discriminação como gênero e de orientação sexual (sexismo; 

homofobismo) e também prevenir contra situações de abuso e/ou exploração sexual, 

através de palestras e oficinas. 

Orientação Profissional: tema voltado especialmente para os educandos do 9º 

ano, visando preparar os formandos para o Ensino Médio, com dicas importantes sobre 

o PAS, ENEM. Também visa contribuir para a formação para o trabalho, orientando aos 

alunos sobre currículo, profissões e o mercado de trabalho.   

Eu digo NÃO ao Bullying: tem como objetivo principal combater a violência que 

hoje se encontra inserida dentro da escola, em todas as suas formas como bullying e a 

violência entre os jovens, além de promover reflexões sobre valores sociais.O intuito é 

promover uma cultura de  paz  com base no respeito mútuo e no diálogo. 
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Quadro Descritivo de Ações 

Período Ação Observações 

Fev/Março • Apresentação/divulgação 

do projeto do SOE para a 

comunidade escolar 

• Projeto Eu digo NÃO ao 

Bullying 

• Atendimento e 

aconselhamento individual 

aos educandos* 

Promover o 
autoconhecimento de si, 
conscientizar sobre questões 
como família,valores e 
projeto de vida. 

As ações serão 
desenvolvidas durante o 
horário de aula do educando, 
cedida pelo professor ao 
S.O.E. 

*sempre que houver 
necessidade. 

Abril/Maio 

 

 

• Educação 

Preventiva(Sexualidade e 

Adolescência) 

• Educação de 

Valores(Antibullyng) 

• Atendimento e 

aconselhamento individual 

aos educandos; 

O trabalho estará em 
consonância com a Semana 
de Educação p/ a Vida, 
prevista no calendário 
escolar. 

 

Junho/Julho • Continuação dos projetos: 

• Atendimentos as 

demandas encaminhadas 

no semestre.  

• Atendimento e 

aconselhamento individual 

ao educando. 

No geral, será dada 
prioridade sempre as 
demandas encaminhadas 
especialmente no que se 
refere ao educando. 

 

 

Agosto/Setembro • Educação Preventiva 

(6ºano) 

*Trabalho junto aos alunos 
formandos destacando 
orientação profissional e 
vocacional 
(PAS;ENEM;vestibular) 
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• Orientação e Formação 

Profissional para os alunos 

formandos 

Outubro/Novembro Levantamento e 
acompanhamento sobre os 
índices de evasão escolar; 
prováveis repetentes; dificuldades 
encontradas, estratégias para o 
próximo ano. 

Será realizado de acordo 
com os dados da escola no 
decorrer do ano letivo. 

*Obs.: cronograma sujeito a alteração conforme conveniência e necessidade da 

comunidade escolar durante o período. 

Recursos 

• Projetor/Data show 

• Caixa de som/computador 

• Sala ambiente 

• Xerox/papel 

• Cartazes/cartolinas 

• Cola/papel/tesoura 

Metodologia 

• Palestra expositiva; 

• Slides temáticos; 

• Filme/vídeos temáticos; 

• Exposição de materiais explicativos 

• Dinâmicas interativas permitindo a ampla participação do educando. 

3.6 Resumo dos PROJETOS e ATIVIDADES 
 Os projetos e as atividades que serão desenvolvidos dentro da escola possuem 

um papel fundamental no aumento da autoestima do aluno fazendo com que este sinta 

maior prazer em estar na escola, participando de atividades diversificadas e não apenas 

aquelas desenvolvidas dentro das salas de aula. 
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• Olimpíada da Matemática– Estimular e promover o estudo da matemática entre 

os alunos da escola. 

• Festa junina –Apresentação Cultural: dança típica regionalista, forró, 

country ou sertanejo - (de 2 em 2 turmas conforme a dupla de conselheiros) 

• Vencedor da Logomarca e Slogan do Projeto:  

• Vencedor da Feira de Ciências – os três melhores serão selecionados para 

representar a escola na feira de ciências da cidade de Ceilândia, bem como 

pontuarão na gincana. 

• Jogos interclasse -  

Os Jogos Interclasse como um Projeto Interdisciplinar vêm com a proposta de 

incentivar a prática desportiva, a interação entre toda comunidade escolar envolvida, a 

organização em grupo melhorando o ambiente de trabalho e estudo criando uma maior 

afinidade entre os alunos, professores e funcionários da escola. 

Promover uma melhor interação aluno/aluno e aluno/professor no CEF 31 de 

Ceilândia, despertando o gosto de estar no ambiente escolar elevando a autoestima 

dos envolvidos, além de despertar um interesse pela prática da atividade física e das 

atividades extras: 100 pontos por cada participante, 4000 pontos e medalha de ouro 

por modalidade vencida e 2000 pontos e medalha de prata para o 2º colocado. 

• Concurso Literário, nas categorias: poema, memória e crônica 

• Feira de Ciências (sábado) 

• Provas Multidisciplinares tema: “A Importância da Leitura para 

Compreensão do Mundo”   

5. Relação Escola-Comunidade  

Buscando participação da comunidade escolar junto às atividades da escola, 

temos desenvolvido projetos que integram todos participes da comunidade. Projetos 

como, festa junina, desenvolvimentos de atividades culturais, reunião de pais e 

mestres, trabalhos de conscientização (palestras e oficinas, voltados para a 

comunidade), avaliações institucionais, projetos desenvolvidos no noturno oferecidos à 

comunidade, conforme citado neste documento, são estratégias voltadas para 

intensificar essa relação. 
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6.  Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

A escola conta com a atuação da sala de recursos, trabalho voltado para os 

alunos especiais, que conta com uma equipe atuante; somente um orientador 

educacional que se esforça para atender às demandas de toda escola.  

Para algumas programações da escola, eventualmente, alguns profissionais 

voluntários (palestrantes sobre diversos temas, como drogas, DST, saúde, dentre 

outros) contribuem com seus esforços para nos atender em eventos, na semana de 

educação para a vida, por exemplo. 

No ano de 2018 a escola conta com duas profissionais da Equipe Especializada 

de Apoio a Aprendizagem, Fabiana da Silva Teixeira (Psicóloga) e Mirian da Silva 

Lucindo de França (Pedagoga).  Este trabalho tem como objetivo a promoção da 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem por meio de ações 

institucionais, preventivas e interventivas junto aos coletivos escolares. Visa ainda 

contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições 

educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de 

todos os estudantes, com ou sem necessidades educacionais especiais, viabilizando a 

concretização de uma cultura de sucesso escolar. Assim como com um orientador 

educacional Claudeci dos Santos, trabalhando questões de relacionamentos e auto 

estima dos alunos. Este faz um trabalho voltado para a conscientização em diversas 

áreas – higiene pessoal, prevenção contra as drogas, bullying, orientação profissional 

futura e procura fazer com que os alunos se interajam mais com o ambiente escolar, 

tentando compreendê-los e auxiliá-los da melhor forma possível. O orientador também 

se compromete com a assiduidade dos nossos alunos. Quando necessário, o Conselho 

Tutelar e DCA são acionados para dirimir questões sobre frequência/abandono e 

conflitos, respectivamente.    

Porém, a escola continua com a necessidade de profissionais para auxiliar nas 

ações pedagógicas, tais como psicólogo – a psicóloga supracitada não atende de forma 

permanente na escola – psicopedagogo, parcerias com instituições de saúde que 

amparem nossos alunos em casos diversos, como diagnóstico, por exemplo, dado a 

demanda apresentada.   
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7. Atuação dos/as Educadores/as Sociais Voluntários/as, 

Monitores/as, entre Outros. 

O CEF 31 conta com 02(dois) monitores e 08(oito) Educadores Sociais 

Voluntários que atendem aos alunos com Necessidades Especiais, auxiliando-os na 

locomoção, alimentação, interação com demais alunos, apoio à aprendizagem, 

respeitando suas necessidades, limitações e incentivando interesses, oportunizando 

assim momentos de convivência e desenvolvimento. Os monitores e Educadores 

Sociais Voluntários acompanham aos alunos assistidos, dedicando seu tempo integral 

e permanecendo junto a eles em todos os ambientes. 
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IX - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O CEF 31 tem consciência de que a proposta curricular é dinâmica e tem que 

estar voltada para a promoção de práticas pedagógicas inovadoras, constantemente. 

Sendo assim, nossas iniciativas curriculares atendem aos vínculos da secretaria, e 

nosso grupo de profissionais envolvidos se porta em função do desenvolvimento de 

conhecimentos de forma contextualizada, a fim de que os alunos vejam significado 

naquilo que está sendo ensinado e tenham suas peculiaridades respeitadas. Portanto, 

não percebemos os conteúdos como meros deveres a serem cumpridos ou um 

protocolo a ser seguido, mas recursos fundamentais para atingir os objetivos das 

aprendizagens. Entendemos que a aprendizagem significativa é imprescindível para a 

formação do cidadão emancipado, ou seja, participativo, intelectualmente autônomo, 

crítico, apto para exercer suas obrigações numa sociedade inclusiva. 

 Buscando essa eficiência por meio das práticas pedagógicas, nossas ações, 

sempre que possível, estão sendo contextualizadas com projetos e estratégias, 

objetivando o sucesso de uma educação promissora. A maioria dos professores se 

preocupa, desde a elaboração do plano de curso, a inserir temas diversos e 

contextualizados com os conteúdos, sobretudo, os transversais. 

Na elaboração do plano de curso para o ano vigente, os professores se 

organizaram de forma a contemplar os conteúdos afins, objetivando a 

interdisciplinaridade. Conteúdos e projetos foram pontuados como relevantes para 

melhor trabalhar a contextualização, buscando interação e parceria nas práticas 

pedagógicas a serem empregadas em nossa escola, ao longo do ano letivo. Cada 

professor verificou em sua grade curricular quais conteúdos poderiam ser 

compartilhados com outras disciplinas e, neste sentido, se ajustaram ao melhor 

momento de abordagem dos conteúdos em questão. É relevante destacar que o grupo 

sentiu dificuldade para aplicar a nova proposta curricular da secretaria, haja vista os 

livros didáticos, dispostos aos alunos, não satisfazerem à maioria dos conteúdos 

elencados nesta nova proposta, bem como no BNCC. Esta discussão permeará ao 

longo do ano letivo, tendo as coordenações como momento oportuno para possíveis 

ajustes e/ou novas abordagens a serem empregadas pelos professores e coordenação 

pedagógica.   
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 Visando a interdisciplinaridade, duas vezes (no segundo e terceiro bimestre) as 

provas serão multidisciplinares, sempre obedecendo a um tema central e de forma 

contextualiza. Destacando também os períodos das coordenações coletivas, momento 

adequado para discutir a interdisciplinaridade, entre os professores. 

Todos os nossos projetos estão vinculados ao tema central ““A Importância da 

Leitura para Compreensão do Mundo”. Esse tema trabalha de forma efetiva a 

diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. Temos projetos 

voltados para a sustentabilidade, tais como a Feira de Ciências, focando esse tema. 

 O Serviço de Orientação Educacional, SOE, coordenado pelo orientador 

educacional Claudeci Pereira dos Santos, desenvolve um projeto “Bem Me Quero”, 

que aborda temas diversos para o exercício da cidadania. Por exemplo, a questão do 

Bullying é debatida de forma insistentemente, pelo coordenador; DST, higiene pessoal, 

dentre outros temas, também são abordagens contempladas por este projeto.    

1 Matriz Curricular do Ensino Fundamental de 09 Anos dos Anos Finais 

Instituição de Ensino: CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE CEILÂNDIA 

Etapa : Ensino Fundamental de 09 anos –Anos Finais 

Regimento: Anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno : Diurno  

PARTES DO 

CURRÍCULO 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ANOS DO 3º CICLO 

BLOCO 1 BLOCO 2 

6º 7º 8º 8ª 

BASE COMUM LINGUAGENS 

CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS  

 

 

LINGUA 

PORTUGUESA 

5 5 5 5 

ARTE 2 2 2 2 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

3 3 3 3 

MATEMÁTICA 5 5 5 5 
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CIÊNCIAS 

NATURAIS, 

MATEMÁTICA E 

SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

CIÊNCIA 

HUMANAS E 

SUAS 

TECNOLOGIAS 

CIENCIAS 

NATURAIS 

4 4 4 4 

 

HISTÓRIA  

3 3 3 3 

GEOGRAFIA 3 3 3 3 

 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

LINGUA 

ESTRANGEIRA 

MODERNA 

2 2 2 2 

P.I I 1 1 1 1 

P.I II 1 1 1 1 

P.I III  1 1 1 1 

     

TOTAL DE MÓDULOS DE AULA SEMANAIS 30 30 30 30 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA SEMANAL 25 25 25 25 

TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 500 

TOTAL ANUAL (HORA RELÓGIO) 100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

1.1 Os Objetivos Gerais por Área de Conhecimento 

Matemática: 

Compreensão dos processos básicos da construção do pensamento lógico-

matemático, resolução de problemas cotidianos por meio dos conhecimentos 

matemáticos. Potencialização de uma aprendizagem matemática significativa, 

contemplando a interdisciplinaridade com outros campos do saber. 

Conforme BNCC, 2018, a Matemática não se restringe apenas à quantificação 

de fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das 

técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a 
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incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A Matemática cria sistemas 

abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, 

das formas e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico. Esses 

sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão de 

fenômenos, a construção de representações significativas e argumentações 

consistentes nos mais variados contextos. 

Ao estudar esta disciplina, por meio da articulação de seus diversos campos 

(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade), visamos garantir que 

nossos alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações 

(tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações a uma atividade 

matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas. Assim, 

espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de 

utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, 

procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos 

das situações. Ainda espera que, para o nono ano, os alunos se iniciem a 

compreender deduções de algumas propriedades e a verificação de conjecturas, a 

partir de outras. 

Língua Portuguesa  

  No campo das práticas de estudo e pesquisa, esta disciplina objetiva ampliar e 

qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa, por 

meio de compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as 

esferas científica, de divulgação científica e escolar; reconhecimento da importância do 

domínio dessas práticas para a compreensão do mundo físico e da realidade social, 

para o prosseguimento dos estudos e para formação para o trabalho; desenvolvimento 

de habilidades e aprendizagens de procedimentos envolvidos na leitura/escuta e 

produção de textos pertencentes a gêneros relacionados ao estudo, à pesquisa e à 

divulgação científica. 

A partir da leitura de autores diversos e discussões teóricas do livro didático, 

dentre outros materiais utilizados em aula, eles serão incentivados a desenvolver textos 

de diferentes tipos de gêneros, para diferentes interlocutores, em diferentes situações 

e diferentes condições de produção, com a temática voltada para o seu dia a dia, sua 
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realidade e o mundo que o cerca, trazendo à tona toda a diversidade de subtemas que 

compreendem a Cidadania. 

 O aluno utilizará suas pesquisas para elaboração de textos narrativos que o faça 

pensar sua participação em todo este processo de desenvolvimento da cidadania, 

desenvolvendo habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e 

o compartilhamento de textos dos diversos gêneros, em diferentes mídias, que circulam 

nas esferas literária e artística – BNCC (2018). 

Ciências 

De acordo com a BNCC, 2018, ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a 

respeito de si mesmas, da diversidade e dos processos de evolução e manutenção 

da vida, do mundo material – com os seus recursos naturais, suas transformações e 

fontes de energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação 

dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. Essas 

aprendizagens, entre outras, possibilitam que os alunos compreendam, expliquem e 

intervenham no mundo em que vivem. 

Nesta disciplina é possível ampliar da relação dos nossos alunos com o 

ambiente e possibilita que se estenda a exploração dos fenômenos relacionados aos 

materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo e ao seu impacto na qualidade 

ambiental. Assim, o aprofundamento da temática dessa unidade, que envolve 

inclusive a construção de modelos explicativos, deve possibilitar aos estudantes 

fundamentar-se no conhecimento científico, possibilitando novas formas de 

interação com o ambiente, estimulando tanto a reflexão para hábitos mais 

sustentáveis no uso dos recursos naturais e científico-tecnológicos quanto a 

produção de novas tecnologias e o desenvolvimento de ações coletivas de 

aproveitamento responsável dos recursos. 

Os alunos são levados a compreender os aspectos biológicos, ambientais e 

os aspectos sociais (culturais) do ser humano e do mundo que o cerca, bem como 

conduzir os alunos a entender o compromisso do ser humano na sustentabilidade do 

planeta. 

Geografia  
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Conforme BNCC, 2018, estudar Geografia é uma oportunidade para 

compreender o mundo em que se vive, na medida em que esse componente 

curricular aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes 

nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográfica contribui 

para a formação do conceito de identidade, expresso de diferentes formas: na 

compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado à medida que, ao 

observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os 

lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade 

cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos uns dos outros 

e, por isso, convictos das nossas diferenças. 

Com isso, a disciplina de geografia leva o discente a reconhecer: a 

desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial; o impacto da 

distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a desigualdade socioeconômica da 

população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a 

aprendizagem desta disciplina favorece o reconhecimento da diversidade étnico-

racial e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito 

à diversidade e combate ao preconceito e à violência de qualquer natureza). Ela 

também estimula a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para pensar e 

resolver problemas gerados na vida cotidiana, condição fundamental para o 

desenvolvimento das competências gerais previstas na BNCC. 

Sendo assim, esta disciplina visa propiciar aos nossos alunos a exercitar o 

pensamento espacial, para compreender aspectos fundamentais da realidade: a 

localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o 

ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e 

as ações antrópicas; entender aspectos geográficos (físicos e humanos), 

necessários para compreensão do espaço/tempo locais, regionais, nacionais e 

mundiais. 

História  

Destaca BNCC, 2018, todo conhecimento sobre o passado é também um 

conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com 

vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, 

lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. 
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As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos 

de memória, mas também as diversas formas narrativas, ambos expressão do tempo, 

do caráter social e da prática da produção do conhecimento histórico. 

Espera-se que, ao estudar esta disciplina, os alunos sejam levados a pensar, 

indagar sobre as coisas do passado e do presente, construindo com explicações, 

desvendar significados, compor e decompor interpretações, em movimento contínuo 

ao longo do tempo e do espaço. Enfim, leva-lo a transformar a história em ferramenta 

a serviço de um discernimento maior sobre as experiências humanas e as sociedades 

em que se vive. 

Educação Física 

Desenvolvimento de habilidades e fundamentos dos esportes por meio da 

prática de jogos com vistas ao desenvolvimento físico, cognitivo e motor dos alunos. 

Incentivo à inclusão social e socialização. 

Conforme BNCC, 2018, A Educação Física é o componente curricular que 

tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação 

social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, 

produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o 

movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um 

deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo.  

Nesta perspectiva, nas aulas de educação física, as práticas corporais serão 

abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular 

e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos alunos a (re)construção de um 

conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus 

movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros e desenvolver autonomia 

para apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em diversas 

finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na 

sociedade.  

Destarte, a Educação Física oferecerá uma série de possibilidades para 

enriquecer a experiência dos nossos alunos, permitindo o acesso a um vasto universo 

cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, 

emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à 
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racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, orienta as práticas 

pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão 

que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades deste 

componente em questão. Posto que, a experiência efetiva das práticas corporais 

oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde. 

Arte 

Conforme BNCC, 2018, o estudo da Arte objetiva assegurar aos alunos a 

ampliação de suas interações com manifestações artísticas e culturais nacionais e 

internacionais, de diferentes épocas e contextos. Essas práticas podem ocupar os 

mais diversos espaços da escola, espraiando-se para o seu entorno e favorecendo as 

relações com a comunidade. Além disso, o diferencial dessa fase está na maior 

sistematização dos conhecimentos e na proposição de experiências mais 

diversificadas em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis. Desse 

modo, espera-se que este componente contribua com o aprofundamento das 

aprendizagens nas diferentes linguagens – e no diálogo entre elas e com as outras 

áreas do conhecimento –, com vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia 

nas experiências e vivências artísticas.  

Pretende-se levar o aluno a ter contato com as manifestações artísticas e 

produções culturais em geral, e com a arte literária em especial, e oferecer as 

condições para que eles possam compreendê-las e frui-las de maneira significativa e, 

gradativamente, crítica. Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas 

à leitura, à compreensão, à fruição e ao compartilhamento das manifestações 

artísticas, representativas da diversidade cultural, linguística e semiótica, por meio da 

compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera 

artística, das linguagens e mídias que dão forma e sustentação às suas 

manifestações; da experimentação da arte e da literatura como expedientes que 

permitem (re)conhecer diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo 

confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito 

pela diversidade. 

Estudar obras literárias e incentivo à leitura, introdução à teoria estética e 

história da arte; realização de atividades de arte na educação (cênicas, músicas, 
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visuais), considerando a cultura clássica e a cultura popular e o conceito de 

multiculturalismo. 

LEM 

O estudo desta Língua contribui para que os alunos conheçam outros povos e 

outras culturas, ampliando sua visão do mundo, tornando-o um ser crítico e reflexivo, 

desenvolvendo a escrita e a oralidade gradualmente da Língua Inglesa. 

Segundo BNCC, 2018, aprender a língua inglesa propicia a criação de novas 

formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais 

globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, 

regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. 

Assim, o estudo desta língua pode possibilitar a todos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo para o 

agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de 

ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de 

construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. É esse caráter formativo 

que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de educação linguística, 

consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão 

intrinsecamente ligadas. 

Ainda conforme fonte supracitada, o eixo Oralidade envolve as práticas de 

linguagem em situações de uso oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou 

escuta) e na produção oral (ou fala), articuladas pela negociação na construção de 

significados partilhados pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem 

contato face a face. Assim, as práticas de linguagem oral presenciais, com contato 

face a face – tais como debates, entrevistas, conversas/diálogos, entre outras –, 

constituem gêneros orais nas quais as características dos textos, dos falantes 

envolvidos e seus “modos particulares de falar a língua”, que, por vezes, marcam suas 

identidades, devem ser considerados. Itens lexicais e estruturas linguísticas utilizados, 

pronúncia, entonação e ritmo empregados, por exemplo, acrescidos de estratégias de 

compreensão (compreensão global, específica e detalhada), de acomodação 

(resolução de conflitos) e de negociação (solicitação de esclarecimentos e 

confirmações, uso de paráfrases e exemplificação) constituem aspectos relevantes na 

configuração e na exploração dessas práticas. Em outros contextos, nos quais as 

práticas de uso oral acontecem sem o contato face a face – como assistir a filmes e 

programações via web ou TV ou ouvir músicas e mensagens publicitárias, entre outras 
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–, a compreensão envolve escuta e observação atentas de outros elementos, 

relacionados principalmente ao contexto e aos usos da linguagem, às temáticas e a 

suas estruturas. O eixo Leitura aborda práticas de linguagem decorrentes da interação 

do leitor com o texto escrito, especialmente sob o foco da construção de significados, 

com base na compreensão e interpretação dos gêneros escritos em língua inglesa, 

que circulam nos diversos campos e esferas da sociedade. 

1.1.2 Intervenção de Estudo para os Alunos. 

 Deste o ano anterior, a escola passou da forma de seriação para a de ciclo, isso 

implica que o aluno, neste modelo, tem um tempo maior para adquirir habilidades e 

competências. Para tanto, as práticas pedagógicas precisam estar voltadas e 

adequadas para esta nova forma de divisão do Ensino Fundamental Anos Finais. 

Contudo, se faz necessário pensar além do que já era feito com relação às 

intervenções já adotadas em anos anteriores. Uma das intervenções agregada é o 

reagrupamento, que, embora já se tratava de uma prática pedagógica desta escola – 

aula de reforço, por exemplo – vem neste ano com uma nomenclatura diferente. Este 

reagrupamento se dará em função da avaliação diagnóstica, bem como das 

observações realizadas pelos professores ao longo das aulas e trabalhos realizados, 

buscando mapear as necessidades individuais dos alunos, para, a partir de então, 

poder agrupá-los conforme suas habilidades e competências. 

 A avaliação diagnóstica de português estará voltada para a interpretação de 

texto, nível de leitura e em observar a capacidade escrita dos alunos. Para tanto, a 

prova foi direcionada para detectar tais habilidades.  

1) Teste– Leitura, produção, ditado e resumo de um texto; - “Sobre a água” 

2) Aplicação – O professor Conselheiro da turma aplicará o teste e corrigirá; 

3) Resultado – Será passado para uma ficha única da turma (resumo); 

4) Habilidades a serem observadas: 

•  Leitura  

• Escrita  

• Compreensão  

 O resultado do diagnóstico servirá como base para os professores analisarem 

as potencialidades e as fragilidades dos alunos. 
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 Ao final do 3º Bimestre será reaplicado o teste e será comparado com o 

resultado anterior. 

 Obs.: Conforme o resultado do teste e do desenvolvimento demonstrado dos 

alunos, os professores oportunizarão com aulas de reforço e/ou plantões de dúvidas. 
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X - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO- APRENDIZAGEM 

A avaliação será de forma diversificada e terá como objetivo a reflexão para o 

redirecionamento do fazer pedagógico em promover o desenvolvimento não só do 

aluno como da própria instituição de ensino. 

Para facilitar a análise das diretrizes avaliativas, foram discutidas, durante as 

coordenações, temas e estratégias relacionados à avaliação e os professores fizeram 

estudos das Diretrizes de Avaliação Educacional em suas concepções, seus 

procedimentos e seus instrumentos avaliativos, os quais devem constar no Projeto 

Político-Pedagógico das escolas, especialmente, nas práticas avaliativas realizadas no 

cotidiano dessas instituições. Para tal, deveria ser levada em consideração, neste 

primeiro momento, a elaboração do plano de curso do professor e principalmente em 

sua prática em sala de aula (os planos seguem em anexo).  

Quanto aos três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga 

escala (ou de redes); o grupo destacou o trabalho já realizado. É práxis de a instituição 

realizar as atividades em datas pré-estabelecidas em calendário; avaliações 

pedagógicas do semestre na qual elaboramos estratégias de avaliação das 

aprendizagens, da instituição (todos os segmentos) e análise dos resultados em larga 

escala divulgados na mídia. Uma frase muito significativa discutida pelo grupo foi: “a 

avaliação deve ser para inclusão e não para exclusão”, como acontece em muitos 

casos. De tal modo, o grupo pode identificar o real conceito deste novo modelo de 

avaliação, de como se focar melhor na aprendizagem do aluno, suas dificuldades e 

quais estratégias devem ser aplicadas para que a aprendizagem de fato aconteça, sem 

exclusão.   

Neste início do ano letivo, todos os professores fizeram o planejamento anual de 

suas respectivas disciplinas e a coordenação pedagógica, juntamente com a 

supervisora. Foram observados os tipos de avaliações propostos pelos professores no 

qual se possibilitou detectar atividades que melhor se adequam a um processo 

formativo: observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de documentários, 

filmagens, trabalhos em grupo, dramatizações, leituras e discussões coletivas, 

desafios, avaliação por pares, portfólios, criação e gestão de blogs, entre outras.  
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No momento das discussões no ano de 2017, o grupo propôs elaboração de um 

teste diagnóstico coletivo sem atribuição de notas, para ser aplicado para os alunos, 

com o objetivo de mapear as dificuldades dos alunos e as intervenções necessárias. 

No término do terceiro bimestre, foi realizada uma nova aplicação para se avaliar a 

evolução do processo. Para este ano, as avaliações diagnósticas serão reformuladas 

e aplicadas a todos os alunos, com o objetivo de se dar continuidade ao processo 

iniciado desde 2016. Esse trabalho tem como meta amenizar os déficits de 

aprendizagem apresentados por muitos alunos, dado a falta de pré-requisito explicitada 

pelos docentes em conselho de classe, bem como para direcionar as intervenções 

pedagógicas, tais como o reagrupamento e aula de reforço. Esta avaliação diagnóstica 

se dará em dois momentos: uma no 1º bimestre e outra ao final do terceiro.  

Considerando essas preocupações, o professor pode realizar a avaliação 

através de:  

• Observação sistemática: acompanhamento do processo de aprendizagem dos 

alunos, utilizando alguns instrumentos, como registro em tabelas, listas de 

controle, diário de classe e outros.  

• Análise das produções dos alunos: considerar a variedade de produções 

realizadas pelos alunos, para que se possa ter um quadro real das 

aprendizagens conquistadas. Exemplo: se a avaliação se dá sobre a 

competência dos alunos na produção de textos, deve-se considerar a totalidade 

dessa produção, que envolve desde os primeiros registros escritos, no caderno 

de lição, até os registros das atividades de outras áreas e das atividades 

realizadas especificamente para este aprendizado, além do texto produzido pelo 

aluno para os fins específicos desta avaliação.  

• Atividades específicas para a avaliação: nestas, os alunos devem ter 

objetividade ao expor sobre um tema, ao responder um questionário. Para isso 

é importante, em primeiro lugar, garantir que sejam semelhantes às situações de 

aprendizagem comumente estruturadas em sala de aula, isto é, que não se 

diferenciem, em sua estrutura, das atividades que já foram realizadas; em 

segundo lugar, deixar claro para os alunos o que se pretende avaliar, pois, 

inevitavelmente, os alunos estarão mais atentos a estes aspectos. Quanto mais 

os alunos tenham clareza dos conteúdos. 
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• Pretende-se implantar intervenções mais contundentes, tais como oficinas 

pedagógicas com atividades lúdicas relacionadas a matemática, trabalhos de 

leitura, trabalhos direcionados aos alunos detectados dentro de sala pelos 

professores, entre outros. 

Sendo assim, cabe a cada educador ou mesmo ao grupo de educadores de uma 

Instituição de Ensino, através de seu PPP (Projeto Político Pedagógico), determinar as 

diversas formas de avaliações e de trabalhos a serem realizados na Instituição de 

Ensino.  

Quanto às atividades realizadas cotidianamente, o grupo de professores 

detectou que esse é um dos problemas da escola e com o qual se deve ter especial 

cuidado durante o ano de 2019, inclusive realizar novas intervenções para solucionar 

este problema.  

Nossos alunos, de maneira geral, não realizam as atividades propostas, não 

possuem hábito de estudo em casa e não são efetivamente acompanhados pelos 

responsáveis. Muitas estratégias já foram realizadas, dentre elas a comunicação ao 

responsável, mas infelizmente o problema ainda não foi superado. A justificativa 

costumeira dos responsáveis é a falta de tempo, pois, em sua maioria, saem de casa 

ainda de madrugada para percorrer um longo percurso com destino ao trabalho e só 

retornam à noite, não tendo assim um acompanhamento eficaz quanto às atividades 

dos seus filhos. Outra argumentação é o fato dos alunos, seus filhos, dizerem não ter 

atividades incompletas a realizar, que, segundo os professores, isso não se confirma, 

visto a quantidade de disciplinas e de atividades realizadas como forma de fixar o 

conteúdo. 

           Segundo os professores, os exercícios são sempre corrigidos; é feita a 

verificação do aluno que os realizou e anotado na ficha do aluno quando o mesmo não 

realiza. Quando o aluno não realiza três atividades consecutivas, o responsável é 

convocado a comparecer na escola.  

           A escola mantém o conselho de classe ativo, não se realizando apenas nos fins 

de bimestre, mas sempre que se faz necessário. São momentos de análise e 

avaliações, assim como planejamento de novas intervenções. Durante a discussão das 

Diretrizes de avaliação 2014, podemos constatar que a escola já realiza esforços que 
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vão ao encontro dessas novas diretrizes, assim como, detectamos que o grupo está 

receptivo em trabalhar de acordo a esse novo panorama.  

1. Prática Avaliativa: Procedimentos, Instrumentos e Critérios de 
Aprovação 

Avaliação Formal: testes e provas com até 50% das notas (5,0 pontos).  

Para qualquer mecanismo de avaliação aplicado pelo professor, a coordenação 

sempre ressalta que a postura do professor precisa atender os requisitos de uma 

avaliação formativa, pois entendemos que este tipo de avaliação está intimamente 

relacionado com sua postura diante do que fazer com os resultados analisados ao 

avaliar. 

Avaliações formativas e estratégias diversificadas: envolvendo as dimensões 

cognitivas, afetivas, psicomotoras e sociais, aplicando 50% da média do bimestre com 

pesquisas, relatórios, questionários, entrevistas, dramatizações e auto avaliação. 

 No segundo e terceiro bimestre, teremos avaliação multidisciplinar. As 

disciplinas serão separadas em dois blocos de provas, sendo um dia de aplicação para 

cada bloco. 

2. Recuperação Continuada  
 

A recuperação será paralela e continuada para os alunos com baixo rendimento 

escolar. A cada bimestre, os alunos com baixo rendimento terão oportunidade de se 

recuperar por meios de intervenções tais como: aula de reforço em horário contrário, 

trabalhos e/ou provas escritas em função das intervenções.  

3.  Conselho de Classe 
O Conselho de Classe também será importante para a avaliação do educando, 

pois terá observações e informações dos profissionais envolvidos, o qual permitirá a 

reflexão interdisciplinar para reorganização das metodologias a serem aplicadas. 

Todas estas estratégias ainda possibilitarão a aceleração de estudo para os alunos 

com defasagem de idade/série. 

O Conselho de Classe é o momento em que os professores se reúnem para 

discutir a situação de cada aluno, buscando, quando for o caso, elaborar projetos 

interventivos para melhorar e acompanhar o rendimento e a indisciplina 

escolar/adequação curricular.  A escola pretende implantar, para este ano, o conselho 

participativo, com a participação dos alunos, professores; quando possível, a presença 
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do responsável será solicitada. No momento do conselho de classe, os dois alunos 

representantes da turma expõem seus anseios e opinião dos demais colegas, este 

instante se dá no início do conselho. Ressaltamos que constantemente o grupo de 

professores e direção recebe os responsáveis quando convocados ou quanto 

questionados sobre a situação do filho na escola. Este momento é típico de conselho 

de classe. 
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X - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO 
 

A PP – Proposta Pedagógica – será periodicamente avaliado durante as 

coordenações coletivas. É um momento em que o grupo docente, juntamente com a 

coordenação pedagógica, também avalia o desenrolar das atividades e, sempre que 

necessário, realizando algumas adaptações e estratégias para alcançar os objetivos 

elencados nesse projeto.  

 Todo trimestre se reunirão todos os servidores da escola, assim como o 

Conselho Escolar, para avaliar de forma mais abrangente (avaliação institucional). As 

informações dessa avaliação serão coletadas em forma de questionário direcionado às 

respectivas funções. Após esse levantamento, as informações serão discutidas em 

grupo para tomada de decisões.  
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XII - APÊNDICES 

1. Plano de Ação para o Desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico 
Ano: 2019 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES 
PARA A REFLEXÃO SOBRE O QUE 
TIVEMOS EM 2018 E O QUE 
QUEREMOS PARA 2019 

A ESCOLA QUE TIVEMOS EM 2018 A ESCOLA QUE CONSTRUIREMOS EM 2019 

PE
D

A
G

Ó
G

IC
A

S DOCENTES E 
EQUIPE DE APOIO 

(sala de recurso, 

Orientação 

Educacional e Serviço 

Especializado de 

Apoio à 

Aprendizagem) 

FORMAÇÃO CONTINUADA QUANTO 
AO: 

- Quantitativo de professores que 

concluíram/farão cursos; 

- Relevância dos cursos refletida no 

processo ensino-aprendizagem; 

- Proposição de formação continuada no 

espaço da coordenação pedagógica. 

Discussão sobre o ciclo nas coordenações 
para preparação. 

A coordenação foi um espaço coletivo de 
discussão e formação. 

Aplicação do ciclo de forma prática. 

Espera-se ter mais momentos para sentar por área para 
discussão. 

Usar mais a formação nas coordenações. 

Proporcionar mais cursos voltados para a necessidade da 
escola e uma ampla divulgação. 

Maior divulgação nas escolas dos cursos ofertados pela EAPE. 

Agilidade no processo de liberação do professor dos dias de 
regência para fins de formação. Congressos, simpósios, 
Encontros, entre outros. 

A coordenação poder ser destinada `a realização das atividades 
e trabalhos. 
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VALORES SOCIAIS 

- Quais valores são compartilhados na 

UE? 

- Compreensão da Sociedade/Cidadão 

compartilhada na UE 

- Reconhecimento da comunidade 

escolar 

Respeito as diferenças, inclusão social, 
formação de um ser pensante, crítico. 

Houve um conhecimento e discussão 
intensa sobre a realidade. 

Grande consideração e respeito quanto ao 
corpo docente. 

Reconhecimento maior da comunidade e credibilidade. 

Continuar compartilhando o respeito mútuo. 

VALORES PEDAGÓGICOS 

- Relações de poder 

(Retenção, Reprovação, Disciplina) 

- Concepções de desenvolvimento 

humano e aprendizagem 

Todas as decisões são amplamente 
debatidas, democráticas e impessoais.  

Ano positivo, melhora em relação ao ano 
de 2015. 

Respeito às decisões coletivas, visando o crescimento dos 
alunos. 

Avançar mais e aprimorar quanto ao desenvolvimento humano. 

Ações interventivas. 

ESCUTA 

- Possibilitadora da autonomia e 

protagonismo estudantil 

Como a UE garante a escuta dos 

estudantes? 

Ouvir mais as opiniões dos alunos. 

Não houve participação dos alunos. 

Abrir mais espaços para a participação efetiva do aluno, 
inclusive nos conselhos. 

RELACIONAMENTOS 
INTERPESSOAIS 

Mediação de conflitos entre os docentes 

Faltou mediação. Alguns conflitos sem 
gravidade. 

Maior interação entre os turnos. Melhorar a comunicação. Criar 
momentos de encontro entre os turnos. 

AVALIAÇÃO: 

- Apropriação da Formativa 

- Avaliação Somativa 

Os critérios de avaliação adotados pela 
escola visam tanto as avaliações somativas 
como as avaliações formativas. 

Houve dificuldade dos alunos. 

Precisamos trabalhar melhor os instrumentos de avaliação. 
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TRANSIÇÃO ENTRE 
AS ETAPAS/ 

MODALIDADES 

RECEPÇÃO/ENCAMINHAMENTO 

Como a UE se prepara para a recepção 

e/ou transferência dos estudantes em 

transição de etapa/modalidade  

- Articulação entre as UEs envolvidas 

Troca de experiências com outras UE 

Não acontece com expressividade. O 
Serviço de Orientação Educacional e a sala 
de recurso fazem um trabalho de 
informação e conhecimento de casos 
específicos. No entanto a relação com 
outras UEs é praticamente nula neste 
sentido. 

Continuar orientando os alunos que recebemos de outras 
escolas. 

A regional de ensino deveria propiciar momentos de encontro 
para maior diálogo entre as UEs, para troca de experiências e 
expectativas. 

COORDENAÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

 

PLANO DE AÇÃO DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

- Qual a periodicidade? 

- Os resultados do processo de ensino e 

aprendizagem (Conselho de Classe) 

servem como base para o planejamento 

das atividades? 

As coordenações acontecem 
semanalmente, Apesar de algumas vezes 
serem pouco objetivas. Os conselhos são 
muito importantes e fazem relação direta 
com o planejamento das futuras 
intervenções. 

Melhorar a objetividade.  

Continuar trabalhando o que tem sido desenvolvido. 

FORMAÇÃO CONTINUADA NAS 
COORDENAÇÕES 

- atendem às demandas 

didático/pedagógicas pontuais 

- Utilização adequada do 

Tempo estabelecido para as 

coordenações, para fins pedagógicos 

Satisfatório, atendeu as demandas. Mas 
precisamos otimizar o tempo. Menos reuniões, mas planejamento e formação. 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES 
PARA A REFLEXÃO SOBRE O QUE 
TIVEMOS EM 2018 E O QUE 
QUEREMOS PARA 2019 

A ESCOLA QUE TIVEMOS EM 2018 A ESCOLA QUE CONSTRUIREMOS EM 2019 
PE

D
A

G
Ó

G
IC

A
S 

DISCENTES 

ÍNDICE DE APROVAÇÃO 

- Necessidade de aumentar? 

Houve uma piora quanto ao índice de 
aprovação da escola. 

Continuar os trabalhos que vem sendo desenvolvidos para 
alcançarmos as metas estabelecidas. 

ÍNDICE DE REPROVAÇÃO 

- Necessidade de diminuir? 

Sim, sempre Diminuir o índice de reprovação. Traçar mais estratégias para 
atingir mais resultados positivos. 

ÍNDICE DE DEFASADOS 

- Ações pontuais para a redução da 

defasagem idade/ano? 

Foram realizados reforços em turno 
contrário, avaliações diagnósticas para 
avanço, com muitos momentos de 
intervenções pontuais. 

Continuar o trabalho. 

Aprimorar as intervenções. 

ÍNDICE DE ABANDONO 

- Ações para a prevenção do abandono 

escolar? 

O índice é baixo. O SOE e a direção fazem 
este trabalho de contato com as famílias e 
encaminhamento para o conselho tutelar. 

Reforçar com os pais em reuniões a importância do 
acompanhamento da vida escolar de seus filhos. 

AUTONOMIA, PROTAGONISMO 

E EXPRESSÃO PESSOAL 

- Ações que promovem essas atitudes 

- As relações (de poder) na UE 

possibilitam seu desenvolvimento? 

Vários projetos são desenvolvidos que 
levam o aluno a uma participação mais 
efetiva, no entanto, ainda são bem 
dependentes para a realização dos 
trabalhos. 

Diminuir essa dependência e promover maior autonomia. 

Reativar a rádio. 

PERFIL DOS ESTUDANTES 

São dependentes e buscam o mínimo.  

Não possuem cultura de estudo. 

Grande vulnerabilidade social. 

Projetos de valorização da escola. Trabalho com os pais para 
um maior acompanhamento e aconselhamento dos filhos. 
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DISCIPLINA 

- Equilíbrio entre direitos/deveres… 

- Aspectos que merecem atenção e 

cuidados especiais para serem 

transformados 

Buscam somente os direitos e esquecem 
dos deveres. 

Falta de hábitos de cordialidade na 
vivência em comunidade. 

Fizemos o máximo para que aluno reflita 
sobre suas ações. 

Esperamos um equilíbrio entre os dois. 

Continuar a trabalhas o respeito ao próximo. 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL 

- Cuidados especiais para 

inclusão/reintegração exitosa dos 

estudantes. 

Grande vulnerabilidade social, no entanto, 
os alunos apresentam tranquilidade com 
relação ao comportamento, apenas casos 
pontuais. O mais educação é ofertado aos 
alunos detectados pelo grupo docente. 

Melhorar o trabalho, aprimorando as intervenções.  

Ficha de acompanhamento do SOE 

Trabalhos de teatro, dança, Balé, Mais educação e projetos 
sobre diversidade e respeito. 

RECREIO/INTERVALO Bom 
Ativar a rádio. 

Monitoria 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

- Ações concretas para controle de 

violências diversa (Bullying, outros) 

Foi trabalhado, tanto em sala pelo 
professor, fazendo momentos de reflexões, 
quanto pela direção e SOE, com palestras, 
convocação dos responsáveis, entre 
outros 

 

Ampliar os projetos. 

CONSELHO DE 
CLASSE 

PARTICIPATIVO 

- Quem participa; como participa? 

- Sua condução é objetiva; as 

intervenções favorecem a tomada de 

decisões para a garantia das 

aprendizagens? 

Professores e direção trabalham para 
garantir as aprendizagens. 

O conselho não é participativo. 

Falta a participação dos alunos. 

O corpo docente toma decisões coletivas. 

Possibilitar a participação dos alunos e pais nos conselhos. 



 

92 
 

CARÁTER FORMATIVO 

- Consegue avaliar e refletir sobre os 

índices de desempenho; sobre o espaço 

das coord. pedagógicas; sobre os 

projetos e atividades da UE e das salas 

de aula? 

- É um potencializador da gestão 

pedagógica da escola? 

Sim. Sempre refletimos para o melhor do 
aluno. 

Discute bem a realidade pedagógica e 
sempre busca seu aperfeiçoamento. 

Continuar com esse empenho. 

 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES PARA A 
REFLEXÃO SOBRE O QUE TIVEMOS EM 
2018 E O QUE QUEREMOS PARA 2019 

A ESCOLA QUE TIVEMOS EM 2018 A ESCOLA QUE CONSTRUIREMOS EM 2019 

  

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO 

- Participação (quantos estudantes); 

envolvimento da UE. 

- Impactos, benefícios pedagógicos 

observados na UE; 

- Alcance de objetivos de aprendizagens 

específicas e relação com o PPP) 

Importante, porém houve certo 
desinteresse dos alunos. Ganho 
pedagógico para os alunos que participam. 

Tentar estimular a participação. 
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CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

- Participação (quantos estudantes / projetos) 

- Planejamento das ações ao longo do ano 

letivo integradas e coerentes com o PPP. 

- Impacto pedagógico na UE (relação com o 

alcance dos demais objetivos de 

aprendizagem previstos no PPP) 

Participação foi boa, mas houve dificuldade 
burocrática. Trabalho desenvolvido ao 
longo do ano. 

Organizar melhor. 

INTERVENTIVOS 

- Devem constar no PPP 

- Quais? 

- Alcance de metas: como a eficácia do projeto 

é avaliada? 

- Relações com objetivos gerais do PPP e 

específicos das turmas 

A escola tem um excelente trabalho 
interventivo. Aulas de reforço em turno 
contrário, plantões de dúvida, recuperação 
contínua.  

A aplicação foi feita específica para cada 
turma. 

Melhorar a participação dos alunos, pois apesar da escola ofertar 
aulas de reforço, plantões de dúvidas, entre outros, a 
participação dos alunos ainda é baixa. 

TEMÁTICOS 

- Devem constar no PPP 

- Quais? 

- Alcance de metas; 

- Relações com objetivos gerais do PPP e 

específicos das turmas. 

Sim, a escola trabalha anualmente com um 
tema norteador apontado como de maior 
relevância social dentro do contexto da UE. 
Em geral, foi trabalhado sobre diversidade. 

Feira de Ciência, Halloween, Interclasse, 
Consciência Negra, Festa Junina e provas 
multidisciplinares dentro do tema 
proposto. 

A escola segue o PPP e mantém todas as 
discussões centradas em suas ações. 

Criar projetos que tragam ao aluno maior conhecimento. 

 

OUTROS 

 

Houve a aplicação de vários projetos. Continuar possibilitando aos alunos esses projetos. 
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G

ES
TÃ

O
 

PEDAGÓGICA E 

DE RESULTADOS 
EDUCACIONAIS 

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE 
RESULTADOS 

- Promoção de intervenções pedagógicas para 

garanta de aprendizagens. 

É uma constante e são eficazes. 
Promovemos diversas intervenções 
pedagógicas para tentar suprir as 
dificuldades. 

Esperamos realizar esse trabalho novamente. 

Maior conscientização por parte dos alunos. 

DE PESSOAS 

RELAÇÕES PESSOAIS/PROFISSIONAIS 

 - Gestão democrática: garantia de igualdade, 

dignidade, respeito à diversidade etc. 

Boas relações interpessoais. Trabalhamos 
diversidade para estimular o respeito. Precisam ser melhoradas para garantir a gestão democrática. 

FINANCEIRA 

PARTICIPAÇÃO COLETIVA NA UTILIZAÇÃO 
DE RECURSOS 

- Planejamento coletivo para utilização dos 

recursos (PDAF, PDDE, outros)… 

- Promoção do envolvimento das unidades 

executoras 

Transparente, efetiva a participação do 
grupo e conhecimento sobre todos os 
recursos e aplicação. 

Manter essa participação. O problema não está na participação e 
sim em ter a verba durante o ano letivo para utilização, há um 
grande descaso com as escolas públicas. 

ADMINISTRATIVA  Atende as necessidades.  

COMUNIDADE 
ESCOLAR E 
ÓRGÃOS 
COLEGIADOS 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
ESCOLAR E ÓRGÃOS COLEGIADOS 

(grêmios, assembléias, conselho escolar…) 

- Ações pontuais para o envolvimento da 

comunidade escolar e órgãos colegiados 

O conselho escolar é parte atuante nas 
decisões, resoluções e assuntos da 
comunidade como um todo. 

Apesar de não haver grêmio estudantil, o 
jornal da escola é a voz do aluno. 

Aumentar a efetividade dos alunos representantes de turma. 

Continuar promovendo a participação do conselho e ampliar as 
ações. 
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2. Plano de Ação 
PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 3 e 28 Reunião durante as coordenações coletivas, 

promovendo discussões, debates e 

palestras. 

Gestão pedagógica Currículo em movimento; projeto da 

SEEDF; teorias vigentes, respectivas 

a cada tema. 

Coletiva na 

quarta-feira 

2 Conselho de classe Professores e gestão 

pedagógica 

Registro dos professores; registro da 

coordenação e da direção; ficha perfil 

com foto de cada aluno; data show; 

ficha de registro. 

Ao final de cada 

bimestre. 

4 Acompanhamento dos trabalhos e atividades 

desenvolvidas 

Gestão pedagógica Projeto escrito; cronograma das 

atividades; registro da coordenação. 

Durante a 

execução e ao 

final de cada 

projeto 

6 e 9 Ações interventivas – reforço em horário 

contrário, projetos; avaliações 

contextualizadas e multidisciplinares.  

Gestão pedagógica e 

corpo docente 

Materiais didáticos diversos de 

acordo com a necessidade 

Ao longo do ano 

letivo 

7 Projeto de leitura  Professores de português Materiais didáticos diversos  Ao longo do ano 

letivo 

12 Acompanhamento diversificado em sala de 

aula, assim como em sala apropriada em 

Sala de recursos e 

professores envolvidos  

Material didático apropriado, 

exercícios, trabalhos e avaliações 

adaptados. 

Ao longo do ano 

letivo 



 

96 
 

horário contrário ou no mesmo período da 

aula, quando for o caso. 

8, 11, 14, 19 e 

20 

Projeto Bem Me Quero Orientador educacional e 

corpo docente 

Panfletos de conscientização; 

vídeos, palestras, documentários, 

filmes, conversas individuais. 

Ao longo do ano 

letivo 

13 e 21 Aula de reforço em horário contrário Professor de cada 

disciplina 

Livro didático; sala de reforço.  1 vez por 

semana 

15, 18, 23 e 24 Aulas expositivas, projetos integradores, 

atividades diversificadas para contemplar 

alunos que apresentam defasagem nos 

conteúdos; recuperação processual.  

Gestão pedagógica e 

corpo docente 

Exercícios, avaliações, material 

didático  

Desde o início 

do ano 

22 Progressão dos alunos em defasagem 

idade/série 

Coordenação e corpo 

docente 

Avaliação escrita No início do ano 

25 Projeto horta Coordenação e professora 

Denise 

Adubo, ferramentas diversas, estufa. Ao longo do ano 

26 Reunião de pais e mestre, eventos culturais 

abertos à comunidade e convocação de 

responsáveis. 

Gestão pedagógica e 

administrativa 

Fichas de acompanhamento; boletins 

escolares; cartazes informativos. 

No início do ano, 

ao final dos 

bimestres; mês 

de junho; e 

diariamente 

quando 

necessário. 

27 Palestras sobre saúde e campanha de 

prevenções de doenças 

Gestão pedagógica e 

administrativa  

Ofícios e panfletos Datas 

convenientes 
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32 Reunião para debates e prestações de conta Gestão administrativa Documentos de prestação de conta – 

notas e recibos; ata. 

Sempre quando 

necessário 

33 Busca de parcerias Gestão administrativa Ofícios  Desde o início 

do ano 

35 Aulas informatizadas  Professores e gestão 

administrativa  

Dois laboratórios de informática; sala 

de vídeo. 

A partir do 2º 

bimestre 

36 e 40 Manutenção e reposição dos equipamentos 

no espaço físico da escola; ampliação do 

sistema de monitoramento com câmeras na 

escola; controle efetivo no portão da escola; 

exigência do tênis. 

Gestão administrativa Câmeras, computadores, caderno de 

registro. 

Desde o início 

do ano 
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3. Calendário de Atividades – 2019 
 

CALENDÁRIO 1º BIMESTRE 11/02 a 25/04 
 

MÊS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA S 
FE

V
ER

EI
RO

 
11 

Recepção dos 
alunos 

12 
Regimento 

Escolar 
13 

14 
Reunião de 

Pais 

15 
Reunião de 

Pais 

 

18 19 20 21 22 
 

25 
Reunião SOE e 

AAEE 
(coordenação) 

26 
 

27 
Reunião(coordenação) 

SALA DE 
RECURSO; 

28 
  

M
A

RÇ
O

 

    1  

RECESSO FERIADO RECESSO 7 8 
 

11 12 13 14 15 
 

18 19 20 21 22 
 

25 26 
27 

Entrega dos conteúdos  28 29 
 

A
BR

IL
 

1 2 
3 

Entrega das 
avaliações 

4 5 
 

8 9 
10 

Avaliação diagnóstica 
(SIPADF) 

11 
 12 

 

15 
Prova 

16 
Prova 

17 
Prova 

18 
2a chamada Feriado 

 

 
22 23 24 

25 
Entrega de 
notas na se 

  

T O T A L 10 10 10 11 09  
 

 
CALENDÁRIO 2º BIMESTRE 26/04 a 08/07 

 
MÊS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA S 

A
BR

IL
     

26 
 

29 
Conselho de 

Classe  

30 
Conselho de 

Classe 

    

M
A

IO
 

  
FERIADO 

2 
Conselho de 

Classe 
3 

 

6 7 
8 

Reunião de 
Pais  

9 10 
 

13 14 15 16 17 
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20 
21 

Olimpíada da 
Matemática 

22 23 24 
25 

Feira 
de CN 

27 28 29 30 31 
 

JU
N

H
O

 
3 4 5 6 7 

8 
Festa 
Junina 

10 
Entrega dos 
conteúdos e 

mult 

11 
Entrega dos 
conteúdos e 

mult 

12 13 14 
 

17 18 19 FERIADO [  ] 
 

24 25 26 27 28 
 

JU
LH O
 

1 
Mult 

2 
Mult 

3 
2ª chamada 

Passeio 
Zoológico 

4 
5 

Entrega das 
notas 

Secretaria 

 

T O T A L 10 10 09 09 10 02 

 
25/04 

• Registrar nas IC: o dia 25/04 é uma antecipação do dia letivo móvel 21/06. 
• Registrar no campo dos conteúdos: Feira de Ciências – apresentação de trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos e orientados pelos professores. 
08/06 

• Registrar nas IC: O dia 08/06 é uma antecipação do Dia Letivo Móvel 08/07. 
• Registrar no campo dos conteúdos: Festa Junina – apresentações culturais e comidas 

típicas, com participação de toda comunidade escolar. 
 

CALENDÁRIO 3º BIMESTRE 29/07 a 04/10 
 
MÊS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA S 

JU
LH O
 

29 
30 

Conselho de 
Classe 

31 
Conselho de 

Classe 

   

A
G

O
ST

O
 

   01 
Conselho de 

Classe 

02 
Reunião de  

Pais 

 

05 06 07 08 09 
 

12 13 14 15 16 
 

19 
Interclasse 

20 
Interclasse 

21 
Interclasse 

22 
Interclasse 

23 
Interclasse 

 

26 27 28 29 30 
 

SE TE M BR O
 

02 03 04 05 06 
 



 

100 
 

09 10 11 12 13 
 

16 17 18 19 20 
 

23 
24 

Luta das PNE 
(Banda Toque 

E) 

25 26 27 
 

30 
Mult 

     

O
U

TU
B

RO
  01 

Mult 
02 

2ª chamada 
Passeio 

03 
04 

Entrega de 
notas  

Secretaria 

 

T O T A L 10 10 10 10 10  

 
CALENDÁRIO 4º BIMESTRE 07/10 a 19/12 

 
MÊ
S 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA S 

O
U

TU
BR

O
 

7 
8 

Conselho de 
Classe 

9 
Conselho de 

Classe 

10 
Conselho de 

Classe 

11 
Reunião de 

Pais  

 

RECESSO FERIADO RECESSO [  ] [  ] 
 

21 22 23 24 25 
26 

Intervenção 
Pedagógica 

28 29 30 31  
 

   

N
O

V
EM

BR
O

 

    1 
 

4 5 6 7 8 
 

11 
12 

Dia do Gestor 
Escolar 

13 14 FERIADO 
 

18 
Entrega dos 
Conteúdos e 

Mult 

19 
20 

Culminância do 
Projeto 

Afroconsciência 

21 22 
Melhores do 

Ano 

 

25 26 27 28 29 
 

       

D
EZ

EM
BR

O
 

02 03 04 05 
06 

Mult 
 

09 
Mult 

10 
2ª Chamada 

11 
Entrega de 

notas  
Secretaria 

12 
Conselho de 

Classe 

13 
Conselho de 

Classe 

14 
Reunião de 

Pais 



 

101 
 

16 
Aula de 

Recuperação 

17 
Aula de 

Recuperação 

18 
Avaliação 

Final 

19 
Conselho 

Final 
 

 

TO
TA

L 
10 10 10 10 08 02 

 
[  ] – DIA LETIVO MÓVEL 
 
Registrar 
 

 26/10 – No campo das IC: o dia 26/10 é uma reposição do Dia Letivo Móvel 17/10. 
                      – No campo dos Conteúdos Programáticos: registrar conteúdos normalmente. 
 14/14 – No campo das IC: o dia 14/12 é uma reposição do Dia Letivo Móvel 18/10. 
                      – No campo dos Conteúdos Programáticos: registrar conteúdos normalmente. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


