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1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico de uma unidade de ensino é o documento que 

apresenta a organização, as metas, as concepções teóricas, as diretrizes 

pedagógicas, administrativas e a razão de ser da instituição. O objetivo de todo 

documento desta natureza é oferecer à comunidade escolar e aos demais 

interessados em sua leitura uma visão global sobre as práticas pedagógicas que ali 

se desenvolvem, demonstrando como ocorrem as relações de ensino e 

aprendizagem naquele ambiente. O Projeto Pedagógico de uma escola é o retrato 

da identidade desta escola e permite diferenciarmos uma e outra instituição de 

ensino. 

O Projeto Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

reflete o comprometimento de todos os sujeitos da comunidade escolar, os quais 

estiveram presentes nas diversas reuniões voltadas para a reestruturação da nossa 

proposta pedagógica e responderam aos questionários referentes à avaliação 

institucional anual que subsidiam a construção deste documento. Este projeto está 

também construído com base no resgate dos Projetos Pedagógicos anteriores que 

ano a ano contribuíram para que a qualidade do ensino oferecido por esta unidade 

se tornasse referência na rede distrital de Educação da qual fazemos parte, 

orgulhosamente. 

A concepção deste documento está enriquecida pelas diversas leituras e 

reflexões realizadas pelos diversos segmentos da nossa comunidade, sobre o fazer 

pedagógico. Logo, para a sua concepção, foi feita a plena abertura ao diálogo com 

a comunidade. Acreditamos que este diálogo propicia a avaliação e a otimização 

diária de nossas atividades, uma vez que compreendemos que a troca de ideias é 

essencial para a manutenção das nossas práticas pedagógicas. 

Neste diálogo, priorizou-se o protagonismo do estudante que foi 

constantemente convidado a pronunciar-se a respeito da avaliação do processo de 



Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

6 
 

Alguns dos murais produzidos pelos estudantes no Projeto do I Bimestre de 

2019: “Meu exemplo, seu exemplo”: personalidades que promoveram a paz 

ao redor do mundo e transformaram a sociedade. 

ensino e aprendizagem, bem como, sobre as inovações e ajustes que eram 

necessários para aperfeiçoamento das nossas atividades. Observa-se que neste 

diálogo, os estudantes aprendem na prática o que é cidadania, uma vez que se 

pronunciaram sobre como otimizar o serviço da educação pública do qual ele 

próprio é usuário e peça fundamental. Tornando-se possível o estabelecimento de 

um lugar em que a projeção de sua fala se torna pertinente, em que é possível ao 

mesmo tempo a construção e a manifestação do seu pensamento crítico. 

Desta forma, os textos aqui presentes refletem as opiniões de todos 

aqueles que estiveram dispostos a participar da elaboração deste documento e 

contribuir com a ressignificação do ambiente escolar de forma a torná-lo um 

espaço saudável de convivência interpessoal e de forma a tornar este documento 

um registro democrático, flexível, participativo, dinâmico, coletivo, calcado nas 

necessidades sociais e educacionais da nossa comunidade. 
 

 

 
 

Martin Luther King Júnior Maria da Penha 

 
. 
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  Aracy Guimarães Rosa (O anjo de Hamburgo)  
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ALGUMAS OFICINAS DO PROJETO “PROMOÇÃO DA PAZ” EM 

FUNCIONAMENTO NO TURNO VESPERTINO - PRIMEIRO 

BIMESTRE DE 2019 – FOTOS PUBLICADAS NO INSTAGRAM DO 

PROJETO 

  

Oficina de Decoração Oficina de Culinária 
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2. HISTORICIDADE 

 

Aos onze dias do mês de março de 1974, o Governo do Distrito Federal 

recebeu do Ministério da Educação e Cultura este Estabelecimento de Ensino, 

construído e equipado segundo o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

(PREMEN). Para a sua construção foi utilizado um empréstimo da Agência Norte 

Americana para o Desenvolvimento Internacional. 

Sob a administração direta da Secretaria de Educação e Cultura, teve 

como nome inicial Escola Modelo Polivalente, depois, já sob a administração da 

extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, teve seu funcionamento 

autorizado, como Centro de Ensino de 1º Grau Polivalente, pela Portaria n.º 17 de 

07/07/80 – SEC/DF e hoje, administrada pela Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal tem como nome Centro de Ensino Fundamental Polivalente, 

autorizado pela Portaria n.º 129, DODF N.º 137, de 19/07/90 – SEEDF. 

O CEF Polivalente ocupa uma área total de 26.370m2, sendo 9.325 m2 

de área construída, situada num espaço privilegiado da capital federal, Setor de 

Grandes Áreas Sul - SGAS W/5 Quadra 913 Módulos 57/58, Plano Piloto. 

Inicialmente, o Polivalente contava com oito salas de aula, quatro salas 

de Práticas do Trabalho, um Laboratório, uma Biblioteca, uma Cantina e a ala 

Administrativa. Reformas em dois vestiários e dois banheiros desativados 

modificaram a estrutura física transformando em dois banheiros para alunos, em 

perfeita condições de uso e uma sala para atendimento às turmas de Educação 

Artística. Logo em seguida, foi construída uma sala para os agentes e auxiliares 

de educação. 

No ano de 1999, a sala de Educação Artística (Artes Cênicas) 

transformou-se em uma nova sala de aula, ficando o Polivalente com nove turmas 

em cada turno de funcionamento (matutino e vespertino). No ano de 2002, através 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o CEF Polivalente 
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passou por uma reforma geral e ampliação de sua estrutura física, com a 

construção de mais cinco salas de aula, novas salas administrativas, Vice Direção, 

SOE (Serviço de Orientação Educacional), mecanografia, reforma de toda a ala 

das Práticas de Ensino (Laboratório de Ciências Naturais, de Informática, 

Economia Doméstica, Educação Ambiental e Cultura Geral), criação de uma Sala 

de Vídeo com capacidade para 100 pessoas, ampliação da Biblioteca, construção 

de salas e banheiros administrativos e para deficientes físicos, criação de uma 

nova sala de Coordenação de turno, novos depósitos e almoxarifado, novos 

banheiros para os estudantes, construção de uma nova cantina comercial e uma 

cozinha para Merenda Escolar, melhoria em toda a área verde da escola, troca de 

toda a cobertura do colégio, reforma do alambrado de proteção de sua área, além 

da reforma de instalações hidráulicas e elétricas do prédio do colégio. 

No ano letivo de 2011, com a finalidade de melhorar a qualidade na 

oferta dos nossos serviços educacionais, foi criada uma nova Sala de Recursos 

Multifuncional em um antigo depósito, transferência da Psicologia Escolar e do 

SOE (Serviço de Orientação Educacional) para outros dois antigos depósitos e 

criação de uma Sala de Apoio para alunos com Transtornos Funcionais e uma 

Brinquedoteca para auxiliar o atendimento das Salas de Apoio e Recursos. 

Com seus 40 anos de existência e uma proposta pedagógica inovadora, 

o Polivalente, funciona em regime de dois turnos, preparando crianças e 

adolescentes para serem cidadãos capazes de enfrentar os desafios da vida. Sua 

visão, sempre foi de ser uma instituição reconhecida e respeitada como Centro de 

Excelência em Educação Cidadã e Inclusiva, pelos serviços educacionais 

oferecidos à sociedade. 

O Centro de Ensino Fundamental Polivalente conta com uma clientela 

formada por alunos que possuem faixa etária entre 10 e 16 anos, a escola ainda 

dispõe de uma sala de recursos que atende 20 alunos com necessidades 
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educacionais especiais e de uma Sala de Apoio à aprendizagem que atende em 

média 20 alunos do CEF Polivalente. 

O diferencial do CEF Polivalente é que não tem uma clientela definida, 

pois possui alunos de todas as Regiões Administrativas e do Entorno do Distrito 

Federal. A comunidade escolar, formada por pais de alunos, em sua maioria, que 

trabalham próximo a escola. Apesar das dificuldades de deslocamento, para um 

acompanhamento mais efetivo do (a) aluno (a), a comunidade sempre foi 

participativa e exigente quanto ao oferecimento de uma educação pública de 

qualidade. 

A escola sempre procurou desenvolver um trabalho com organização e 

estratégias bem definidas, mesmo diante de dificuldades tais como: grande 

rotatividade de professores, falta de uma quadra coberta, inexistência de um 

auditório e demora no recebimento de verbas. Os problemas apresentados não 

foram impedimento para a realização de um trabalho de qualidade em equipe. 

Os nossos pontos fortes estão na organização, estratégias de trabalho 

para que os objetivos traçados sejam, de fato, alcançados e no trabalho pedagógico 

baseado na Pedagogia de Projetos, que contribuíram significativamente para a 

redução da evasão e reprovação escolar ao longo dos quatro últimos anos. 

Destacamos, aqui, a alegria que os alunos demonstram em conviver e frequentar 

a escola. 

O Centro de Ensino Fundamental Polivalente atende alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental, em dois turnos, num total de 1053 alunos na faixa 

etária de 10 a 16 anos. A escola funciona em regime de Ciclos para as 

aprendizagens e os estudantes cursam o Terceiro Ciclo, composto por dois blocos, 

quais sejam: 1º bloco: 6º e 7º anos e 2ª bloco: 8º e 9º anos. 
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2.2 - QUANTITATIVO DISCENTE DO ANO LETIVO DE 2019 
 

 

 

 

 

QUANTITATIVO DISCENTE DO ANO LETIVO DE 

2019 

 
Ano 

 
Turno 

 

Quantida 

de de 

turmas 

Quantidad 

e de alunos 

por turma 

Total de 

alunos 

por ano 

de   

escolarida 

de 

Total 

Geral 

de 

Aluno 

s 

 

6º 

ano 

 

 

 

 
Matutin 

o e 

Vesperti 

no 

 

07 

 

3 
2 

 

201 
 

 

 

 
1053 

 

7º 

ano 

 

10 

 

3 
2 

 

276 

 

8º 

ano 

 

07 

 

3 
6 

 

246 

 

9º 

ano 

 

10 

 

3 
6 

 

330 
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2.3 - ESTRUTURA FÍSICA 
 

 

Endereço SGAS W/5 Quadra 913 Módulos 57/58, Brasília – DF 

E-mail cefpolivalente.polivalente@gmail.com 

 

DEPENDÊNCI 

AS 

 

NÚMER 

O 

CONDIÇÕE 

S DE USO 

 

CARÊNCI 

A 

 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Entidade 

Mantenedora: 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 

 

 
CNPJ 00.420.786/0001-04 

 

Telefone 61 3901-7691 
 

Site cefpolivalente.com.br 
 

 

 

QUADRO DE DEPENDÊNCIAS DO CEF POLIVALENTE 
 
 

 

Salas de Aula 1 

7 

Boas - 

Laboratório 

de 

Informática 

Sala de 

Educação 

Ambiental 

0 

1 

 

0 Boa 
Forro e revisão 

1 
das máquinas 

Mecanografia 0 

1 

Portaria n.º 129, DODF N.º 137, de 19/07/90 – 

SEEDF. 

Autorização 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 

Ótimo 
Computadore 

s mais 

modernos 

Ótima 
Aquisição de 

uma copiadora 

mailto:cefpolivalente.polivalente@gmail.com
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Secretaria 01 Boa Computador 

com melhor 

configuração e 

uma divisória 

para 
Computador 
 

 

 Salas 

Administrativ 

as 

 

0 

2 

 

Ótima 

s 

Computador 

com melhor 

configuração 

 

SOE/Psicolog 

ia Escolar 

 
0 

2 

 
Ótima 

s 

Computador 

com melhor 

configuração 

Sala dos 

Professor 
es 

0 

1 

Ótima - 

 
Sala de 

Coordenaçã 

o 

 
0 

1 

 
Ótima 

Computador 

es com 

melhor 

configuração 

Sala da 

Supervisão 

Pedagógica 

 

0 

1 

 

Ótima 
Computadores 

com 

melhor 

configuraçã 
o 

 

Secretaria/Admin 

is trativo/Passivo 

 
0 

2 

 
Ótima 

Computador 

es com 

melhor 
configuração 

Banheiros do 

Administrativ 

o 

0 

3 

Ótimo 

s 

- 

 

Sala dos 

servidores e 
Banheiros 

 
0 

3 

 
Bons 

Instalação de 

uma janela para 

o jardim 

 

Biblioteca 

 

0 
1 

 

Boa 

Instalação de 

uma porta de 

acesso por fora 
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Sala de 

Educação Física 

 

0 
1 

 

Boa 
 

- 

Sala de 

coordenação 

de 
turno 

 

0 

1 

 

Ótima 

 

- 

 

 
  

Depósitos 

(Limpeza, 

Educ. Física, 

Geral, Sala de 

Artes, Material 

Pedagógic 

o e 

Cozinha) 

 

 
0 

7 

 

 
Ótim 

os 

 

 
- 

 
  

Cantina 
Comercial 

0 
1 

Boa - 

Cozinha para 

preparo da 

Merenda 

Escolar 

 
0 

1 

 
Boa 

 
- 

Banheiro 

dos alunos 

 

0 

1 

 

Bons 

Trocar válvulas 

de 

descarga em 
todos os 

banheiros 

Sala de Recursos 0 
1 

Ótima - 

 
 

Quadras 

Esportivas 

 
 

0 

4 

 
 

Boas 

Cobertura para 

as quadras e 

colocação de 

tabelas de 
Basquetebol. 

Brinquedoteca 0 
1 

Ótima - 

Laboratório 

de Ciências 
0 
1 

Ótimo - 
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Sala de Vídeo 0 
1 

Ótima - 

Direção 0 
1 

Ótima - 

Vice Direção 0 
1 

Ótima - 

Lavanderia 

(Serviços 

Gerais) 

0 

1 

Bom 
Pequenos 

reparos e 

pintura 
 

 

 

 

No ano de 2000, depois de muita pesquisa e relatos de outras unidades 

educacionais que faziam uso dessa nova forma de organizar o espaço escolar, as 

salas – ambiente foram implantadas no Polivalente. Sua implantação foi um 

sucesso absoluto, pois contamos com o apoio de toda comunidade escolar. Devido 

ao excelente funcionamento, nos anos seguintes recebemos a visita de diversas 

escolas solicitando orientação e auxílio para implantação dessa forma de organizar 

a escola. Hoje, o Polivalente conta com 19 (dezenove) salas ambiente equipadas 

com aparelho de TV e DVD, além das salas de Laboratório de Informática e 

Ciências, Brinquedoteca, Sala de Recursos, Sala de Apoio, Sala de Leitura e Sala 

de Vídeo. Todos os alunos já estão adaptados a essa nova forma de organização 

da escola e contribuem bastante na manutenção das mesmas. Segue alguns 

esclarecimentos a respeito do funcionamento e estrutura das salas – ambiente no 

Polivalente. 

As salas ambiente no Polivalente são salas de aula nas quais os recursos 

didático - pedagógicos criam vida. Com esse espaço e recursos, o professor pode dar 

mais vazão à sua criatividade, dinamizar seu trabalho e enriquecer as atividades do 

trabalho pedagógico, tornando esse processo muito mais dinâmico, prazeroso e eficaz. 
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IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 

 

Diretor Cleber Villa Flor Santos 

Vice-diretora Cláudia Caixeta da Silva Pinho 

 

Chefe de Secretaria Gisélia Dantas da Silva Arcanjo 

Apoio da Secretaria Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira 
Supervisor Pedagógico Luciane Gomide dos Santos 

Supervisor administrativo Cláudia de Souza Oliveira 
Coordenadores Pedagógicos Estela da Cunha Gomes 

Joana Angélica Ribeiro de Melo 

Diogo Márcia Nantet Fraga 

Orientadora Educacional Sílvia Daniela Teixeira Araújo 
Psicóloga Escolar Ana Rita Zamberlam 

Apoio à direção Jailton Lopes Vicente 

Maria Imaculada Fonseca Lima 

Mecanografia Airan Almeida de 

Lima Ivan Carvalho 

Boccanera 

Biblioteca Luanda Santos de Asevedo 

Roberta Ferreira Cavendish Freire 

Sala de recursos Érika do Amaral dos Santos Freitas 

Glaucymeire de Fátima Fernandes 
Cunha 

Sala de informática Não tem servidor disponível 
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Sala de Apoio ao Estudante Ivone Marques de Oliveira 
 

Educadores sociais 

voluntários 

Adriana de Souza Passos 

Aldeíne Martins Oliveira 

Jéssica Garcez de Andrade 

Marcus Vinicius Batista Lopes Carvalho 

Rosângela Alves da Silva 

Vigilantes Sebastião Almiro de Mesquita 

Filho Wescley Carlos Gomes dos 

Santos Diego Silva de Oliveira 
Clício de Melo Bacelar 

Conservação e Limpeza Águida Sandra S. Mendonça 

Cícera Pinheiro dos Santos 

  Euzir Soares  
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Gabriel M Souza Rodrigues 

Irani Cassiano de Mercês Souza 

Joildo da Silva Dias 

Antônia de Morais Silva 

Joana Darc Oliveira de Abreu 

Marineuza Vieira da Silva 

Nadson Soares Borges 

Raquel Ferreira da Silva 

Thais Fátima Guedes da Silva 

Zeneide de S. Hilário dos Santos 

Tereza Almada de Lima 

Raimunda P. da Silva 

Ilca Braga Amorim 

Patrícia Dias dos Santos 
 

 

 

CORPO DE PROFESSORES REGENTES DO ANO LETIVO DE 2019 
NOME DISCIPLINA TURNO 

1 Alessandra Morais Gomes 

Nascimento 

Arte Matutino 

 
2 Aline Lacerda Pinheiro dos Língua Vespertino 

 Santos Portuguesa  

3 Allan Micthell Ferreira Almeida Geografia Vespertino 

4 Ana Lúcia Schneider Alves dos 
Santos 

Inglês Vespertino 

5 Ana Maria de Albuquerque   

 Santos   

    

6 Ana Maria Filippini História Matutino 

7 Antônio Modesto Neves da 
Cunha 

Matemática Vespertino 

    

8 Áurea Satomi Sone Ciências Matutino 

9 Carla de Sousa Alexandre Língua 
Portuguesa 

Matutino 

 
10 

 
Claudete Matarazzo Nogueira 

 
Língua 

 
Matutino 

 Carlucci Portuguesa 
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11 Denise Maria Mesquita História Matutino 

12 Deyse Gomes Montenegro Língua 

Portuguesa 

Vespertino 

 

13 Edenício Brito Santana Matutino 

    14 Elmer Rocha Paulin Educação Física Matutino 

15 Evelyn Gabrielle Matemática Matutino 
 Monteiro Gomes da   

 Silva   

16 Fábio Alves de Barros Educação Física Vespertino 
17 Fábio Amaral Gomes Geografia Matutino 

18 Flávio Louis Leite Sousa Ciências Vespertino 

19 Gisele Pinto do Nascimento História Vespertino 

20 João Pedro Ferreira Almeida Geografia Matutino 

21 Kálika Pereira Toshiaki Ramos Matemática Matutino 

22 Kellen Nogueira de Faria Ciências Vespertino 
 Araújo Alves   

23 Lilian Paula Martins Godoy Língua Matutino 
  Portugue  

  sa  

24 Luana Araújo Silva Arte Matutino 

25 Luciene Pereira Língua Vespertino 
  Portugue  

  sa  

26 Luzia Oliveira da Silva Educação Física Matutino 
27 Maíra Martins Cordeiro Arte Vespertino 
28 

Coi 
Mariah Ribeiro Tomaz 

mbra 
Matemática Vespertino 

29 Marineide de Jesus Gomes Língua Vespertino 
  Portugue  

  sa  

30 Michella Aparecida Matemática Matutino 

 Medeiros 
Maia 

  

31 Nádia Amaral Araújo Barcelos Inglês Matutino 
32 Paulo Eduardo Serra Educação Física Matutino 

33 Pedro Staveland Porto Educação Física Vespertino 

34 Rafael Furtado da Silva Geografia Vespertino 

35 Roberta Fernandes Batista História Vespertino 

36 Rossana Alfinito Kreis Ciências Vespertino 

37 Ruthyellen Cristina Machado Matemática Vespertino 
 de Freitas   
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38 Sandra Mara Inglês Matutino 

 Galvão 
Portocarrero 

  

39 Selma Aparecida Moreira Geografia Matutino 

40 Tatiana Bevilacqua Rabello Arte Vespertino 

41 Vivian Nickel Inglês Vespertino 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O Plano de ação deste Projeto Pedagógico foi elaborado a partir do 

desempenho escolar, apresentado pelos estudantes no final do ano letivo 

de 2018. Quais sejam: 

 

Descrição 6º ano 7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

Matrícula Inicial 278 217 294 323 
Transferências 12 8 10 10 

Matrícula Final 270 219 296 323 

Reprovados - 03 - 02 

%     

Fonte: Censo Escolar 

 
 

11.1 Causas prováveis da reprovação, tendo como base o ano letivo de 2018: 

 
 

✓ Alunos que chegam ao 6º ano sem preparo suficiente e alunos 

novos que são matriculados em outras séries, 

✓ Oriundos da rede pública ou da particular com graves 

deficiências de aprendizagem; 

✓ Falta de hábito de estudo e de sistematização dos trabalhos 

escolares que completem a aprendizagem; 

✓ O não envolvimento de famílias com a vida escolar. Alguns 

pais desconhecem completamente como vem sendo o 

desempenho dos filhos na Escola, ficando a mesma com toda 

a responsabilidade do resultado do ano letivo; 

✓ Elevada rotatividade de professores; 

✓ Alunos que residem tão longe da escola que já chegam 

cansados, comprometendo o rendimento escolar. 
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Gráfico 3.1 - LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS ORIUNDOS 

DE OUTRAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 6º ANO 

 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondente ao número total de 

estudantes matriculados no sexto ano 
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Gráfico 3.1.2 - LEVANTAMENTO DO NUMERO DE ALUNOS 

ORIUNDOS DE OUTRAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 7º ANO 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondentes ao número total de 

 

 

estudantes matriculados no sétimo ano 
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Gráfico 3.1.3 - LEVANTAMENTO DO NUMERO DE ALUNOS 

ORIUNDOS DE OUTRAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 8º ANO 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondentes ao número total de 

 

 

estudantes matriculados no oitavo ano 
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Gráfico 3.1.4 - LEVANTAMENTO DO NUMERO DE ALUNOS 

ORIUNDOS DE OUTRAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 9º ANO 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondentes ao número total de 

 

 

estudantes matriculados no nono ano 
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Gráfico 3.1.5 - LEVANTAMENTO GERAL DO NUMERO DE ALUNOS 

ORIUNDOS DE OUTRAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 6º, 7º, 8º, 9º 
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Gráfico 3.1.6 - QUANTITATIVO DE ALUNOS ORIUNDOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA (ANTIGA RIDE) – 6º ANO 

 

 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondentes ao número total de 

alunos oriundos da região metropolitana, matriculados no sexto ano 
 

 
 

Gráfico 3.1.7 - QUANTITATIVO DE ALUNOS ORIUNDOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA (ANTIGA RIDE) – 7º ANO 

 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondentes ao número total de 

alunos oriundos da região metropolitana, matriculados no sétimo ano 
 

 
 

Luziânia , 1 
Novo Gama , 

Jardim Ingá, 

Santo 
Antônio do 

Descoberto, 

0 

Céu Azul , 1 Planaltina de 
Goiás , 0 

Valparaíso 
de Goiás , 3 

Cidade 
Ocidental , 2 

Águas Lindas 
, 0 

  Luziânia , 1 

Valparaíso 

de Goiás , 4    
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Gráfico 3.1.8 - QUANTITATIVO DE ALUNOS ORIUNDOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA (ANTIGA RIDE) – 8º ANO 

 

 

 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondentes ao número total de 

alunos oriundos da região metropolitana, matriculados no oitavo ano 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1.9 - QUANTITATIVO DE ALUNOS ORIUNDOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA (ANTIGA RIDE) – 9º ANO 

 

Dados fornecidos pela secretaria escolar correspondentes ao número total de 

alunos oriundos da região metropolitana, matriculados no nono ano 
 

 
 

Jardim Ingá, 1 
Luziânia , 1 

Planaltina de 
Goiás , 1 

 

Novo Gama , 2 

Cidade 
Ocidental , 3 

Santo Antônio 
do Descoberto, 

2 

Águas Lindas , 2 
Valparaíso de 

Goiás , 2 

Novo Gama , 1 

Águas Lindas , 4 Valparaíso de 
Goiás , 5 
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3.2 - Perfil dos pais e responsáveis: indicadores diversos na caracterização da 

comunidade escolar do turno matutino 

 

Total de pais ou responsáveis que responderam 138 – Total de pais ou 

responsáveis 576 

 

Gráfico 3.2.1 Grau de parentesco com o estudante do responsável pela matrícula: 
 

 

Gráfico 3.2.2 - Sexo dos responsáveis: 
 

Mãe 
42% 

Padrasto    
0% 

Pai 
25% 

Outro 
33% 

Masculino 

45% 

55% 
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Gráfico 3.2.3 - Etnia dos responsáveis: 
 

 

 

 
 

 

Gráfico 3.2.4 - Faixa etária dos responsáveis: 
 

 
 

Pardo 
51% 

34% 

Preto 
11% 

Não quis declarar 
1% 

Não sabe 
1% Amarelo 

2% 

De 41 a 50 anos 
46% 

De 30 a 40 anos 
39% 

   Até 29 anos 
10% 

De 51 a 60 anos 
5% 
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Gráfico 3.2.5 - Faixa de renda média da família: 
 

 

 

Mais de R$ Mais de R$ 

8.301,00 até R$ 12.450,00 

12.450,00 0% 

21% 

Mais de R$ 

4.150,00 até 

R$ 

8.300,00 

4% 
 

 
 

Até R$ 1.245,00 
Mais de R$ 45% 

1.240,00 até R$ 
4.150,00 

30% 

 

 

Gráfico 3.2.6 - Grau de escolaridade do pai ou do homem responsável pela 

família: 
 

 
 

A família não Nenhuma 

possui um homem escolaridade  Ensino 

responsável  0% fundamental: de 
1ª 

3% a 4ª série 

Ensino Superior 7% 
4% 

Ensino 

fundamental: de 

5ª a 8ª série 

11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino 

médio 
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Gráfico 3.2.7 - Grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável pela 
 

 

família: 
 

 

Gráfico 3.2.8 – Região administrativa em que vivem 
 

Ensino médio 
63% 

Nenhuma 

 
0% 

Ensino 
   fundamental: de 1ª 

a 4ª série 

8% Ensino 
fundamental: de 5ª 

a 8ª série 

17% 
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Lago Norte 
1% 
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Gráfico 3.2.9 – Tipo de moradia em que vivem 
 

 

 

 
 

 
 

Gráfico 3.2.10 – Se há carros em casa 
 

 
 

Cedid 
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Gráfico 3.2.11 – Se há quartos para dormir em casa 
 

 

 

 
 

Gráfico 3.2.12 – Se há computador em casa 
 

 
 

   Sim, dois 
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  Sim, um 
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Gráfico 3.2.13 – Vezes por semestre em que tem o hábito de frequentar o 
 

 

cinema, o teatro ou o museu 
 

 

 

 

 

Gráfico 3.2.14 – O que costuma assistir 
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Gráfico 3.2.15 – Avaliação do trabalho da escola 
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3.3 - Perfil dos pais e responsáveis: indicadores diversos na caracterização da 

comunidade escolar do turno vespertino: 

 

Total de pais ou responsáveis que responderam: 179 - Total de pais ou 

responsáveis: 477 

 

Gráfico 3.3.1 - Grau de parentesco com o estudante do responsável pela 

matrícula: 
 

 

Gráfico 3.3.2 - Sexo dos responsáveis: 
 

Mãe 
83% 

Outro 
0%    

Pai 
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Padrasto 
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Gráfico 3.3.3 - Etnia dos responsáveis: 
 

 

 

 
 

 
 

 

Gráfico 3.3.4 - Faixa etária dos responsáveis: 
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Gráfico 3.3.5 - Faixa de renda média da família: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.3.6 - Grau de escolaridade do pai ou do homem responsável pela 

família: 
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Gráfico 3.3.7 - Grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável pela 

família: 
 

 

Gráfico 3.3.8 – Região administrativa em que vivem 
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Gráfico 3.3.9 – Tipo de moradia em que vivem 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 3.3.10 – Se há carros em casa 
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Gráfico 3.3.11 – Se há quartos para dormir em casa 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.3.12 – Se há computador em casa 
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Gráfico 3.3.13 – Vezes por semestre em que tem o hábito de frequentar o 

cinema, o teatro ou o museu 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.3.14 – O que costuma assistir 
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Gráfico 3.3.15 – Avaliação do trabalho da escola 
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3.4 - Perfil dos estudantes do sexto ano do Ensino Fundamental 

 

Total de alunos que responderam: 179 – Total de alunos nos sextos anos 201 

Gráfico 3.4.1 - Sexo 

 
 

Gráfico 3.4.2 - Idade 
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Gráfico 3.4.3 - Etnia 
 

 

 

Gráfico 3.4.4 - Unidade da Federação de origem 
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Gráfico 3.4.5 - Região administrativa onde vive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.6 - Com quem vive 
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Gráfico 3.4.7 - Vezes por semestre que frequenta cinema, teatro ou museu: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.4.8 - O que costuma assistir ou ler 
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Gráfico 3.4.9 - Mora com quantos membros da família 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4.10 - Situação que melhor descreve seu caso: 
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Gráfico: 3.4.11 - Meio de transporte que utiliza para ir à escola 
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3.4.12 - Avaliação do funcionamento da escola 
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3.5 - Perfil dos estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental 

 

Total de alunos que responderam 276 – Total de alunos matriculados 276 

Gráfico 3.5.1 - Sexo 
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Gráfico 3.5.2 - Faixa Etária 
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Gráfico 3.5.3 - Etnia 
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Gráfico 3.5.4 - Unidade da Federação de origem 
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Gráfico 3.5.5 - Região Administrativa de Origem 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 3.5.6 - Com quem mora 
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Gráfico 3.5.7 - Vezes por semestre em que tem o hábito de frequentar o museu, 
 

 

o cinema ou o teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.5.8 - O que costuma assistir ou ler 
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Gráfico 3.5.9 - Número de membros da família com quem mora 
 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 3.5.10 - Situação que melhor descreve o seu caso 
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Gráfico 3.5.11 - Avaliação do trabalho da escola 
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3.6 - Perfil dos estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental 

 

Total de alunos que responderam 197- Total de alunos matriculados 246 

Gráfico 3.6.1 - Sexo 

 

 

Gráfico 3.6.2 - Faixa etária 
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Gráfico 3.6.3 - Etnia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.6.4 - Unidade da Federação de origem 
 

DF 
80% 

GO 
11% 

MA    
0% 

0% 

Exterior 
1% 

BA 1% 

SC 

1% SP 
RJ RN 
1%  1% 

PA 
1% 

MS 
1% 

MG 

2% 

Pardo 
48% 

Branco 
33% 

10% 

Não quis declarar 
2% 

Não sabe 
6% 

Amarelo 
1% 



Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

68 

Gráfico 3.6.5 - Região administrativa em que mora 
 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 3.6.6 - Com quem mora 
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Gráfico 3.6.7 - Vezes por semestre em que tem o hábito de ir ao cinema, ao 
 

 

teatro ou ao museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.6.8 - O que costuma assistir ou ler 
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Gráfico 3.6.9 - Situação que melhor descreve o seu caso 
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Gráfico 3.6.10 - Meio de transporte utilizado para ir à escola 

Bicicleta 
0% 

Carro 
42% 

34% 

22% 

A pé 
2% 



Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

71 

Gráfico 3.6.11 - Vezes por semestre que costuma ir ao cinema, ao teatro ou ao 
 

 

museu 
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Gráfico 3.6.12 - Avaliação do trabalho da escola 
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3.7 - Perfil dos estudantes do nono ano 

 

Total de alunos que responderam 327 – Total de alunos matriculados 330 

Gráfico 3.7.1 - Sexo 
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Gráfico 3.7.3 - Etnia 
 

 

 

 
 

Gráfico 3.7.4 - Unidade da Federação em que nasceu 
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Gráfico 3.7.5 - Região administrativa em que mora 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.7.6 - Com quem mora 
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Gráfico 3.7.7 - Vezes por semestre em que tem o hábito de ir ao cinema, ao 

teatro ou ao museu 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.7.8 - O que costuma assistir ou ler 
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Gráfico 3.7.9 - Mora com quantos membros da família 
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Gráfico 3.7.11 - Meio de transporte utilizado para ir à escola 
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Gráfico 3.7.12 - Avaliação do funcionamento da escola 
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Masculino, 8 

Feminino , 20 

3.8 - Perfil docente: indicadores diversos na caracterização do educador 

 

 
Gráfico 3.8.1 – Docentes efetivos por sexo 

Total de Docentes efetivos: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.8.2 – Docentes temporários por sexo 
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Gráfico 3.8.3 – Docentes efetivos por turno 
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Gráfico 3.8.4 – Docentes temporários por turno 
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3.9 Perfil docente: indicadores diversos na caracterização do perfil do educador 

do turno matutino 

 

Total de professores que responderam: 11. 

 

Gráfico 3.9.1 – Faixa etária dos professores do matutino 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.9.2 - Etnia dos professores do turno matutino 
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Gráfico 3.9.3 - Faixa de renda mensal da família 

Perfil de Professores do Turno Matutino 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 3.9.4 - Região Administrativa onde residem 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
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Gráfico 3.9.5 - Tipo de moradia em que residem 

Perfil de Professores do Turno Matutino 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.9.6 – Número de carro próprio na família 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
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Gráfico 3.9.7 – Nível de Escolaridade frequentado 

Perfil de Professores do Turno Matutino 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 3.9.8 – Há quanto tempo obteve o nível de escolaridade atual 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
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Gráfico 3.9.9 – Além da atividade como docente nesta escola, há outra atividade 
 

 

que contribui para renda familiar? 

 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.9.10 - Há quantos anos trabalha como professor? 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
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Gráfico 3.9.11 - Há quantos anos ministra aulas para o ano de escolaridade em 
 

 

que trabalha hoje? 

 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
 

 

 

 

 
Gráfico 3.9.12- Nos últimos dois anos participou de curso de especialização ou 

aperfeiçoamento sobre metodologias de ensino aprendizagem na área de 

atuação? 

 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
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3.9.13 - Quantas vezes por semestre tem o hábito de frequentar o cinema, museu 

ou teatro? 

 

Perfil de Professores do Turno Matutino 
 

 

 

 

 

3.10 - Perfil docente: indicadores diversos na caracterização do educador do turno 

vespertino 

 

Total de professores que responderam 11 

 

Gráfico 3.10.1 – Faixa etária dos Professores do Turno Vespertino 
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Gráfico 3.10.2 - Etnia dos Professores do Turno Vespertino 
 

 

 
 

 

Gráfico 3.10.3 - Faixa de renda mensal da família 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 
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Gráfico 3.10.4 - Região Administrativa onde residem 
 

 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.10.5 - Tipo de moradia em que reside 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 
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Gráfico 3.10.6 – Número de carro próprio na família 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gráfico 3.10.7 – Nível de Escolaridade frequentado 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 
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Gráfico 3.10.8 – Há quanto tempo obteve o nível de escolaridade atual 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gráfico 3.10.9 – Além da atividade como docente nesta escola, há outra 

atividade que contribui para renda familiar? 
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Gráfico 3.10.10 - Há quantos anos trabalha como professor? 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Gráfico 3.10.11 - Há quantos anos ministra aulas para o ano de escolaridade em 

que trabalha hoje? 
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Gráfico 3.10.12- Nos últimos dois anos participou de curso de especialização ou 
 

 

aperfeiçoamento sobre metodologias de ensino aprendizagem na área de atuação? 

 

Perfil de Professores do Turno Vespertino 
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3.11 - ÍNDICES OFICIAIS DE DESEMPENHO DO CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL POLIVALENTE 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB OBSERVADO 
 
 

U.F 2005 2007 2009 2011 2013 2015 201 
       7 

DF 3.3 3.5 3.9 3.9 3.8 4.0 4.3  

 
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – METAS PROJETADAS 

 

U.F 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 202 
        1 

DF 3.3 3.4 3.7 4.1 4.5 4.8 5.0 5.3 
 
 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

IDEB OBSERVADO 

 

CEF 

POLIVALEN 

TE 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

5.0 5.2 4.6 5.6 5.5 5.7 5.8 

 
 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

IDEB PROJETADO 

 200 2009 2011 2013 2015 2017 201 202 

CEF 

POLIVALEN 

7      9 1 

5.0 5.1 5.4 5.8 6.1 6.3 6.5 6.7 

TE         
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3.12 - TAXA DE APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO E EVASÃO ATÉ O ANO DE 

2018 
 

TAXA DE 

APROVAÇÃO 

ANO 6º 7º 8º 9º P 

2005 92 88 82 91,0 0, 
 ,4 ,3 ,3  88 

2007 95 91 92 100,0 0, 
 ,7 ,5 ,9  95 

2009 91 86 81 89,2 0, 
 ,8 ,5 ,8  87 

2011 97 95 92 99,3 0, 
 ,0 ,8 ,5  96 

2013 95 96 97 92,3 0, 
 ,8 ,3 ,3  95 

2015 98 98 93 98,7 0, 
 ,7 ,9 ,8  97 

 
DADOS REFERENTES AO ANO LETIVO DE 2018 

 

 

Descrição 6º 
ano 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

Matrícula Inicial 278 217 294 323 
Transferências 12 8 10 10 

Matrícula Final 270 219 296 323 

Reprovados 00 03 00 02 

% de 

alunos 

Reprovad 
os 

0% 1,38 0% 0,62 

Fonte: Censo Escolar 

 

 
 

Em todos os anos letivos supracitados a taxa de evasão foi de zero por cento. 
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3.13 - PERCENTUAIS DE ESTUDANTES COM DEFASAGEM IDADE/ANO 

DE ESCOLARIDADE 
 

ANO LETIVO DE 2019 
 

Ano de Quantidade Número de Percentual 

escolarida de alunos em de alunos 

de alunos defasagem ano em 

  de defasage 

  escolaridade/ida 

de 

m 

Sexto ano 20 02 1% 
 1   

Sétimo ano 27 04 1,45 
 6  % 

Oitavo ano 24 14 5,7 
 6  % 

Nono ano 33 7 2,12 
 0  % 

Total 10 29 2,7 
 53  % 

 

3.14 - QUANTITATIVO DE ESTUDANTES ANEE’S 

 

 
No ano letivo de 2019, o quantitativo de estudantes com necessidades 

especiais é: 

 
 

Estudantes com Necessidade Educacional 

Especial 

Especificidade Atendimento Quantidade 
DA/PRO- Deficiência Auditiva SALA DE RECURSOS 0 

  1 
TGD/ Autismo SALA DE RECURSOS 0 

  2 
TGD /Síndrome de Asperger SALA DE RECURSOS 0 

  3 
TGD/SOE SALA DE RECURSOS 0 

4 
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DI- Deficiência Intelectual SALA DE RECURSOS 0 
  5 

BV- Baixa Visão SALA DE RECURSOS 0 
  1 

S.Down/DI SALA DE RECURSOS 0 
  1 
 TOTAL 1 
  7 
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3.15 - QUANTITATIVO DE ESTUDANTES COM TRANSTORNOS 

FUNCIONAIS 

 
 

No ano letivo de 2019, o quantitativo de estudantes com transtornos 

funcionais é de 126. Assim especificados: 

 

 
 

 

Estudantes com Transtornos 
Funcionais 

Especificidade Atendimen 
to 

 
 

Quantida 
de 

TFE/TDAH SOE/Serviço de Orientação Educacional 45 

TFE/DPAC SOE/Serviço de Orientação Educacional 33 

TFE/Dislexia SOE/Serviço de Orientação Educacional 04 

TOD SOE/Serviço de Orientação Educacional 01 

AH SOE/Serviço de Orientação Educacional 13 
TFE/TDAH/DPA 
C 

SOE/Serviço de Orientação Educacional 29 

Dislalia SOE/Serviço de Orientação Educacional 01 
Total............................................................... 
. 

126 

3.15.12 Como temos uma grande quantidade de alunos com Transtornos, o 

SOE/Psicologia Escolar dão um atendimento a esses alunos, na medida do 

possível. Somente 20 alunos são atendidos pela Sala de Apoio (polo) atende 

alunos de outras escolas também. 
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De acordo com a LEI Nº 4.751, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2012, em 

seu Art. 24 dispõe sobre a formação do Conselho Escolar: “Art. 24. Em cada 

instituição pública de ensino do Distrito Federal, funcionará um Conselho 

Escolar, órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e 

representativa da comunidade escolar, regulamentado pela SEDF”. 

O Polivalente promoveu as últimas eleições no ano de 2013, com todos 

os segmentos, ficando o Conselho Escolar composto pelo Diretor e pelos 

membros eleitos de cada seguimento (professores, auxiliares, alunos e pais). 

Em atendimento LEI Nº 4.751, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2012, a Lei 

Gestão Democrática, no seu Art. 31, o Conselho Escolar se reunirá, 

ordinariamente, uma vez por mês, quando serão tratadas questões administrativas, 

pedagógicas e de interesse de cada segmento. 

 

 
MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR – GESTÃO 2016-2019 

 

 

Cléber Villa Flor Santos Diretor Membro Nato 

Elton da Silva Cândido Professor Presidente 
Rosângela Alves da Silva Educadora Social 

Voluntária 

Vice-Presidente 

 

Gisélia Dantas da Silva 

Arcanjo 

Secretária Escolar Secretária 

 

Lucas Nasser Rocha Aluno Representante de alunos 

Davi Leonardo dos 

Santos Modesto 

Aluno Representante de alunos 

 

 
 

 

COMPONENTE SEGMENTO FUNÇÃO 



Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

100 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
 

 

Criada pela Instrução nº 11, de 13 de fevereiro de 1975 da SEC – FEDF, 

A APM vem atender à necessidade de se intensificar a participação da 

comunidade na discussão, elaboração e implementação no plano educativo. 

A Associação de Pais e Mestres do Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente tem por foro a cidade de Brasília – DF e sede na SGAS W/5 Qd. 913 

Módulos 57/58, na mesma cidade e é constituída pelos segmentos de Pais, Alunos, 

Professores e Servidores do Polivalente, sendo presidida pelo Diretor da Escola. 

A Associação em seu objetivo essencial de integrar a comunidade, o 

poder público, a Escola e a Família, tem em vista a busca por um desempenho 

mais eficiente do processo educativo, com o desenvolvimento, na Escola, de 

diversos projetos. O trabalho conjunto, a participação da Família, a atuação da 

Escola, tem feito do Polivalente a escola pública que se pretende para os próprios 

filhos. A Associação de Pais e Mestres (APM) hoje possui a seguinte composição: 

 

MEMBROS DA APM 

 
COMPONENTE SEGMENTO FUNÇÃO 

Cléber Villa Flor Santos Direção Presidente 

Cláudia Caixeta da Silva Pinho Vice-Direção Vice-Presidente 

Ana Rita Zamberlam Psicóloga Escolar 1ª Secretária 

Eliane Rocha Fortes Bezerra Mãe de Aluno 2ª Secretária 

Maria de Fátima Oliveira 

Almeida Carvalho 

Glaucymeire de Fátima 

Fernandes Cunha 

Amiga da escola 1ªTesoureira 

Professora 2ª Tesoureira 

 

 
 

Benedita Eugênia da Silva Mãe de Aluno Conselheiros 
Fiscais 

Luciane Gomides dos Santos Supervisora Conselheiros 

Fiscais 
Gisélia Dantas da Silva Secretária Escolar Conselheiros 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
 

O Centro de Ensino Fundamental Polivalente manifesta seu 

compromisso com a função social da escola de socializar o saber sistematizado, 

isto é, o conhecimento que a sociedade concebe como fundamental para a 

transmissão às novas gerações, visando, por um lado, a absorção de conteúdos 

relevantes, por parte dos estudantes, para o seu pleno letramento e para o seu 

sucesso acadêmico bem como, e visando, por outro lado, a formação do 

pensamento autônomo e crítico que propicie encontrar soluções para os problemas 

cotidianos que afetam a ele, à sociedade e ao mundo em que vive. 

Assumimos o compromisso de educar numa perspectiva de formação 

de estudantes criativos capazes de responderem a contento à demanda social e 

universal de pensarem fora dos limites tradicionalmente estabelecidos, de forma 

a contribuírem para a ressignificação dos papéis sociais: uma necessidade imposta 

por um novo mundo em que a inovação tecnológica rompe as barreiras e promove 

revoluções nos perfis profissionais antes consolidados, impondo desafios às novas 

gerações que buscam um lugar no mercado de trabalho. 

Mantemos o compromisso de educar para a formação de cidadãos 

globais preocupados com o impacto de suas ações no planeta em que habita, 

preocupados com o uso racional dos recursos naturais, preocupados com o 

desenvolvimento sustentável, preocupados com o avanço científico e seu impacto 

diante de questões éticas e morais, relevantes para as diversas comunidades, 

preocupados com a consolidação de novos padrões de relacionamento e capazes 

de utilizar com responsabilidade as novas ferramentas tecnológicas para tal fim, 

preocupados com a ascensão de conflitos étnicorraciais e capazes de agir em prol 

da sua eliminação. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

5.1 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

O Centro de Ensino Fundamental Polivalente adota como princípios, isto é, 

ideais que se procura atingir, no que diz respeito à prática pedagógica, os mesmos 

princípios que orientam a rede distrital de Educação, descritos nos Pressupostos 

Teóricos do Curriculo em Movimento (2018), quais sejam: a teoria e a prática, 

a interdisciplinaridade, a contextualização e a flexibilização. 

Conforme o referido documento norteador, os princípios da teoria e prática 

são tratados na perspectiva da unicidade, isto é, como se fossem um só princípio, 

haja vista a relação intrínseca entre ambos. Reconhecemos, enquanto unidade 

educacional, que a teoria e a prática possuem uma uniade indissociável, não sendo 

possível serem tratadas isoladamente, haja vista que a prática deve ter em vista a 

validação dos pressupostos teóricos e os pressupostos teóricos devem ressignificar 

as práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem. Isto 

é fundamental na escolha de quais conteúdos priorizar no pprocesso de ensino de 

cada disciplina. Por um lado, o estudante deve ser levado a compreender a 

importância prática do conhecimento teórico que está adquirindo, por outro lado, 

o professor deve ter em mente a necessidade de se munir de conhecimento teórico 

a fim de justificar e aperfeiçoar a sua prática pedagógica. Deste modo, 

consideramos que, ao adquirir determinado conhecimento sobre um conceito, o 

estudante deve ser capaz de problematizar este conceito a fim de aplicá-lo na 

análise de situações-problema, de modo a desenvolver reflexão crítica e produzir 

síntese sobre o seu aprendizado. 

O princípio da interdisciplinaridade é contemplado a todo instante na 

prática desenvolvida em nossa unidade de ensino, haja vista que é essencial na 
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realização dos projetos pedagógicos propostos aos estudantes. Ao trabalhar com 

a Pedagogia de Projetos, o tema gerador dos projetos é contemplado nas mais 

diversas disciplinas curriculares, permitindo um aprofundamento do tema 

abordado sob diversas perspectivas o que facilita o processo de compreensão por 

parte do estudante. Com a aplicação de projetos a interdisciplinaridade se torna a 

regra da prática pedagógica diária e não a exceção por ocasião de realização de 

avaliações objetivas. Para que este trabalho dialógico se realize, as coordenações 

de área são imprescindíveis e valorizadas pelos professores regentes, que veem 

neste espaço a oportunidade de planejar conjuntamente com colegas da mesma 

área de conhecimento, a fim de tornar o processo de ensino mais dinâmico e 

integrado. Da mesma forma, nas coordenações coletivas é possível ainda ampliar 

este diálogo favorecendo a comunicação das mais diversas áreas em um tempo 

oportuno para o entrelaçamento dos objetivos de ensino planejados durante a 

semana. 

Enxergamos o princípio da contextualização como extremamente 

fundamental para que o estudante possa produzir um conhecimento significativo. 

Para tanto, buscamos valorizar as experiências trazidas por nossos estudantes 

oriundos das mais diversas realidades a fim de que ele possa sentir-se sujeito capaz 

de produzir significado para aquilo que está aprendendo. A contextualização é a 

todo momento desenvolvida em sala de aula, por meio do emprego de 

metodologias ativas que permitem a efetiva participação do estudante no process 

de aprendizagem. A todo instante são convidados a produzir síntese e a externar 

aquilo que compreenderam das explanações feitas pelo professor, circunstâncias 

em que podem ilustrar com exemplos da sua realidade o conteúdo em pauta. 

O princípio da flexibilização, o qual garante às unidades de ensino 

organizar e selecionar conteúdos que melhor atendem a sua clienteca, para além 
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da base curricular comum nacional, é extensamente explorado no Centro de 

Enisno Fundamental Polivalente, sobretudo no que diz respeito à elaboração dos 

Planos de Ensino da Parte Diversificada que são modificados anualmente a fim 

de oferecer ao estudante um amplo leque de formação que melhor contemple as 

suas necessidades sociais. Ademais, também na elaboração dos projetos 

institucionais a flexibilização curricular é contemplada, haja vista que os 

estudantes e a comunidade em geral são ouvidos preliminarmente, a fim de 

diagnosticar temas geradores e formatos de execução que melhor atendam às suas 

expectativas. A exemplo do Projeto Interdisciplinar Institucional desenvolvido 

este ano que visa o enfoque das diversas expressões artísticas como produto final 

a ser apresentado na culminância do projeto, ideia que surgiu como uma sugestão 

dos estudantes do oitavo e nono ano que desejavam um espaço na escola para 

mostrar e reconstruir seus talentos artísticos. 

 
 

5.2 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 
Além dos Princípios Epistemológicos, os Pressupostos Teóricos do 

Curriculo em Movimento descrevem ainda os Princípios da Educação Integral a 

serem observados no planejamento, na organização e na execução dos processos 

de ensino e aprendizagem, quais sejam: a integralidade; a intersetorialização;a 

transversalidade; a territorialidade; o trabalho em rede e o diálogo entre 

comunidade e escola. 

O princípio da integralidade, isto é a Educação Integral, não consiste 

apenas no aumento da carga horária de permanência do estudante nas 

dependências da unidade escolar. Educação Integral é compreendida pela rede 

distrital de educação como um processo educativo capaz de formar o educando 

integralmente, isto é, dando a devida atenção a todas as dimensões de sua vida, 
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atentando para a formaçção cognitiva, afetiva, psicomotora e social. Considera-se 

que as potencialidades do indivíduo são despertadas ao longo da vida com 

estímulos oriundos das mais diversas áreas do conhecimento. 

Daí considerarmos de extrema relevância o conhecimento artístico e 

cultural que tanto humaniza aqueles que são postos em seu contato e o esporte 

que tanto contribui para a socialização e formação de competências e habilidades 

para o trabalho em equipe, tão imprescindível no mundo contemporâneo. Em 

nossa unidade de ensino, a Semana da Educação para a Vida, já tradicional em 

nossa comunidade escolar distrital é voltada para a prática esportiva em equipe, 

na tão esperada temporada de Jogos Internos, onde os estudantes teem a 

oportunidade de estreitar laços de amizade e cooperação entre pares e entre os 

professores, contribuindo para a harmonização do espaço escolar, como um todo. 

A intersetorialização que consiste em assegurar a comunicação e 

funcionamento colaborativo das diversas públicas de diferentes campos é uma 

garantia dos trabalhos que desenvolvitemos em nossa unidade de ensino, uma vez 

que a todo instante estimulamos a comunidade escolar na busca pela participação 

em projetos sociais, de desenvolvimento econômico (tais como Bolsa Família), 

de mobilidade pública (tais como Passe Livre), culturais (tais como feiras e 

exposições artísticas) e esportivos (tais como os diversos campeonatos esportivos 

dos quais sempre participamos ativamente e conquistamos prêmios para a escola) 

diversos que são oferecidos pelo Governo do Distrito Federal e pelo Governo 

Federal, a fim de otimizar a participação da sociedade nas políticas públicas que 

lhe são ofertadas. 

A transversalidade é operacionalizada na escola em conformidade com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), que formaliza a incorporação de 

questões sociais no currículo escolar, no sentido de promover uma educação para 

a cidadania, no sentido de buscar um tratamento didático para temas como: ética, 
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meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e orientação sexual. A inclusão dos 

temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais oportuniza o princípio 

da flexibilização curricular, uma vez que promove uma abertura para a abordagem 

de assuntos que antes eram negligenciados pela rigidez das matrizes curriculares. 

Em nossa unidade de ensino, os temas transversais são abordados sempre de modo 

a favorecer a dignidade da pessoa humana, repudiando toda e qualquer forma de 

discriminação e preconceito em virtude das diferenças de cor, raça, religião, 

gênero, econômicas, sociais, orientação sexual, no sentido de promover a 

igualdade de direitos, sobretudo do direito à educação pública e de qualidade. A 

abordagem dos temas transversais também visa a promoção da participação dos 

estudantes e da comunidade em geral, tratando-os como cidadãos nos diversos 

processos decisórios no que diz respeito à instituição de enisno e ao seu processo 

de ensino e aprendizagem. Os temas transversais oportunizam ainda a tomada de 

consciencia quanto à importância de cada indivíduo para a instrumentalização do 

conhecimento adquirido como forma de promoção de um país mais justo e 

democrático. 

A territorialidade, isto é, a ruptura com os muros da escola e a ocupação 

pela comunidade escolar de outros espaços que favoreçam a aprendizagem é uma 

constante no CEF Polivalente. A escola organiza diversas atividades que 

permitem a territorialidade, tais como visitas a museus, centros de convenções, 

feiras, cinema e teatro, ginásios, clubes, a fim de oportunizar aos estudantes o 

acesso a diversos locais culturais em nossa cidade. Observa-se nestas incursões 

pelo espaço urbano um desejo profundo por parte dos estudantes em apropriar-se 

do conhecimento que lhe é oferecido, circunstâncias em que têm a possibilidade 

de construir novos olhares, novas tomadas de consciência e posicionamentos 

sobre o lugar onde vivem. 

O trabalho em rede, por sua vez, oportuniza que todos os sujeitos da 
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comunidade escolar trabalhem pelo objetivo comum que é a aprendizagem dos 

estudantes. Os diversos segmentos da escola são constantemente convidados ao 

diálogo e à troca de experiências, durante todo o ano letivo a fim de que o 

estudante tenha a oportunidade de ser avaliado sob os mais diversos aspectos, com 

o objetivo de produzir diagnósticos que corroborem para o seu desenvolvimento 

integral. 

Na prática de todos os princípios aqui elencados o diálogo entre a escola e 

a comunidade é uma constante. A comunidade, em todos os seus segmentos, é 

constantemente convidada a refletir sobre o projeto pedagógico da escola e a 

corroborar para que este documento seja ajustado às reais necessidades 

educacionais. Além das tradicionais reuniões bimestrais de pais para o 

recebimento de boletins escolares, as famílias são constantemente convidadas 

especiais à escola por ocasião da culminância de projetos, circunstâncias em que 

podem expor as mais diversas realidades que tornam a nossa comunidade 

enriquecida pelas diversas histórias e itinerários das famílias que são atendidas 

por nós, circunstâncias em que se torna possível o resgate de valores culturais e 

tradições as mais diversas possíveis. Ademais, os pais e responsáveis são a todo 

instante convidados à escola para participar ativamente de reuniões decisórias no 

contexto da gestão democrática. 
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6. OBJETIVOS 

 
 

6.1 Objetivo Geral 

 
 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

pretende estabelecer metas, levantar necessidades, questionar validades e 

propor soluções que propiciem maior eficácia nas atividades 

administrativas/pedagógicas, antevendo o futuro, fazendo do espaço escolar, o 

ambiente adequado para o crescimento do aluno, com a finalidade de formar 

cidadãos globais críticos, conscientes, criativos. 

 
6.2 Objetivos Específicos 

 
 

Estes objetivos foram divididos em objetivos institucionais, metas a serem 

alcançadas pela instituição e competências transdisciplinares, metas a serem 

alcançadas pelos estudantes, por meio do ensino ofertado no CEF Polivalente. 

 
6.3 Objetivos institucionais 

 
 

✓ Oferecer Educação Pública de qualidade no âmbito do Ensino Fundamental II; 

✓ Proporcionar condições de ensino e aprendizagem significativos a fim de 

formar cidadãos autônomos, críticos e criativos; 

✓ Oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 

para a vida em sociedade; 

✓ Oferecer recursos e estratégias diversas para a aquisição de conhecimentos 

necessários ao prosseguimento dos estudos no âmbito do nível Médio; 
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✓ Oferecer adequação curricular aos estudantes especiais que dela tenha 

necessidade, a fim de respeitar os tempos e especificidades de aprendizagem 

destes estudantes. 

✓ Fomentar a formação continuada dos profissionais desta unidade de ensino, de 

forma a contribuir para a otimização dos resultados na entrega das atividades- 

fim de cada segmento; 

✓ Integrar a família ao processo de ensino e aprendizagem, tornando-a 

consciente de sua responsabilidade na formação integral de seus filhos; 

✓ Fomentar entre estudantes hábitos de estudo, planejamento de atividades 

escolares, gestão do tempo destinado às tarefas acadêmicas, de descanso e de 

lazer; 

✓ Estimular a prática esportiva com a finalidade de desenvolvimento da 

consciência corporal e promoção do bem-estar; 

✓ Adequar continuamente as práticas pedagógicas às diretrizes curriculares de 

forma a oferecer uma educação de excelência, que contemplem os vários 

percursos formativos inerentes aos componentes curriculares; 

✓ Promover práticas de reflexão sobre a conduta assumida pelo estudante no 

âmbito do espaço escolar, de forma a conscientizá-lo da importância da 

manutenção de uma postura de dignidade na sala de aula, perante seus colegas 

e professores; 

✓ Oferecer aos estudantes práticas de relaxamento e redução do estresse com 

finalidade de inibir comportamentos e pensamentos violentos e construir um 

espaço educativo harmonizado. 

 
6.4 Administrativos/Pedagógicos 

 
✓ Atender os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em dois 

turnos, visando o seu crescimento físico, intelectual e social, integrado 
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na sociedade em que vivem, tendo uma visão crítica desta, consciente 

de seu papel na construção da História e de sua relação com o Mundo; 

✓ Cumprir o Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino do 

Distrito Federal tendo como objetivo o aluno em sua formação integral, 

atendendo às Leis e normas emanadas do Sistema de Ensino (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96) e administrando o 

patrimônio público, cônscios de sua importância para a sociedade que 

dele participa; 

✓ Incentivar, apoiar e propiciar cursos a todos os profissionais e auxiliares 

da educação bem como os alunos, objetivando o crescimento pessoal e 

do grupo, atendendo as peculiaridades de cada seguimento: 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 
Com a finalidade de fornecer uma Educação Integral, inclusiva e capaz 

de promover a cidadania, bem como, com a finalidade de oferecer um ambiente 

para a aprendizagem conectado com a rede distrital de educação, nosso projeto 

pedagógico está alicerçado nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento 

(2018), formulado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e adotado em 

todas as escolas da rede distrital de educação. 

Assumimos o compromisso de educar seguindo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), com o objetivo de formar cidadãos críticos, 

criativos e participativos, capazes de assumir posições de destaque em suas 

comunidades, no sentido de lutarem para uma sociedade mais justa, democrática 

e igualitária. 

A Pedagogia Histórico-Crítica, concepção teórica fundamental ao 

Currículo em Movimento adotado pela Rede Pública do Distrito Federal é a base 

dos nossos trabalhos, no sentido de permitir aos estudantes identificarem, 

reconhecerem e problematizarem as diversas formas de prática social, refletirem 

sobre estas práticas, a partir da instrumentalização teórica fornecida na sala de 

aula, produzir síntese sobre o que aprendeu e tornar este aprendizado instrumento 

para a transformação de suas práticas sociais, contribuindo também de forma a 

que todos ao seu redor transformem suas ações, positivamente, de modo a 

favorecer a formação de uma sociedade mais consciente de sua atuação. 

A Psicologia Histórico-Cultural é a opção teórico-metodológica 

adotada pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal e também contemplada 

em nossa unidade de ensino, uma vez que permite a oferta de um processo de 

ensino e aprendizagem calcado na realidade socioeconômica do Distrito Federal, 

oferecendo ao estudante oportunidades de problematizar o contexto social, 
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econômico e cultural do qual advêm, com vistas a viabilizar a reflexão e 

transformação das práticas sociais, no sentido de formar uma sociedade capaz de 

conviver harmonicamente com as diversas heterogeneidades que se apresentam 

socialmente. Diante de tais heterogeneidades é fundamental a democratização de 

saberes, no sentido de garantir a todos condições dignas de aprendizagem e 

formação cidadã, levando educação pública de qualidade às mais diversas regiões 

administrativas. 

Neste sentido, nossa escola possui ainda um desafio maior, haja vista 

que recebe estudantes das mais diversas realidades sociais e necessita formar 

alunos conscientes da necessidade de conviver de forma profícua com tais 

realidades, sem discriminações, sem humilhações, sem seletividade, sem 

favoritismos, de forma a garantir tratamento igualitário aos estudantes por nós 

atendidos. 

Neste sentido, haja vista que valorizamos em nossas práticas 

pedagógicas a Pedagogia de Projetos que pressupõe a interação com o outro para 

a construção do conhecimento e para o desenvolvimento integral dos nossos 

educandos. 

Nesta perspectiva, consideramos fundamental o trabalho com os eixos 

transversais nas mais diversas disciplinas do nosso currículo a fim de que a 

educação não fique estanque à transmissão de um saber institucionalizado, mas 

sim, que seja capaz de operar a própria ressignificação das práticas sociais no 

cotidiano dos nossos alunos. Diante de tamanha heterogeneidade é sempre 

fundamental repensar os tempos de aprendizagem de cada criança e adolescente, 

haja vista a diversidade dos percursos formativos específicos a cada aluno, pois 

embora a grande maioria seja oriunda da rede de ensino distrital, são gritantes os 

desnivelamentos que se apresentam aos professores em um só sala de aula, 
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necessitando adaptações curriculares as mais diversas a fim de acessar a todos os 

estudantes. 

A partir dos Temas Transversais, os projetos são apresentados como 

uma prática educacional em que o educando participa ativamente da construção 

de seu conhecimento, enfrentando a cada momento grandes desafios, 

desenvolvendo suas múltiplas inteligências por meio de aprendizagens 

fundamentais que permitem a percepção de um mundo sem fronteiras dentro e 

fora da sala de aula, visando o estudo do meio, a sondagem da comunidade e o 

trabalho na comunidade, integrando assim, de forma interdisciplinar, a realidade 

local às questões específicas da escola. 
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8. Organização do trabalho pedagógico da escola 

 
O trabalho pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

atende em caráter de matrícula regular exclusivamente alunos matriculados nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental. O trabalho pedagógico está organizado em 

Ciclos para as Aprendizagens. Atendemos o 3º Ciclo de aprendizagem que é 

dividido em Bloco I (6º e 7º ano do Ensino Fundamental) que é atendido no turno 

vespertino e Bloco II (8º e 9º ano do Ensino Fundamental) que é atendido no turno 

matutino. Todos os alunos estão matriculados em classes de ensino regular e a 

escola não conta com Classes de Ensino Especial. 

Nossa escola é inclusiva e atende atualmente cerca de 100 estudantes 

com necessidades educacionais especiais (ANEE). Alguns destes estudantes são 

acompanhados pela Sala de Recursos, pelo Serviço de Orientação Educacional e 

pelo Serviço de Psicologia Escolar. A escola conta ainda com uma sala de Apoio 

a Estudantes com transtornos de aprendizagem que, além de atender estudantes 

da escola é também Polo de atendimento de estudantes oriundos de outras 

unidades escolares da Regional do Plano Piloto e Cruzeiro. 

O processo de inclusão dos estudantes com necessidades especiais 

ocorre com o cultivo do respeito, da solidariedade e da boa interação em todos os 

ambientes escolares, a fim de promover uma educação capaz de favorecer o 

desenvolvimento dos estudantes sem acepções discriminatórias. Todos os 

estudantes com necessidades especiais participam de igual forma em relação aos 

demais estudantes de todas as atividades escolares realizadas dentro e fora do 

espaço escolar. 

Além disso, quando se faz necessário são formuladas as devidas 

adequações curriculares que propiciam um melhor aproveitamento dos estudos 

por parte daqueles com necessidades especiais. As adequações curriculares são 
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realizadas pela Sala de Recursos e pelos professores regentes e aplicadas aos 

estudantes, quando de forma escrita, em pastas específicas ou em seus próprios 

cadernos escolares. Além disso, há um zelo por parte dos professores na 

elaboração de aulas atrativas e criativas com o objetivo de serem compreendidas 

pelos mais diversos estudantes, considerando-se os desníveis de formação dos 

estudantes em uma mesma turma, bem como, as necessidades especiais dos 

estudantes. 

Em nossa escola existem diversos espaços destinados a uma 

aprendizagem fora da sala de aula, tais como: 

 
Sala de recursos 

 
 

A Sala de Recursos do CEF Polivalente é de natureza generalista, 

atendendo estudantes com deficiência intelectual, física, múltipla e transtorno 

global do desenvolvimento. É composta por duas profissionais do Atendimento 

Educacional Especializado em áreas de atuação distintas: em Exatas por 

Glaucymeire de Fátima Fernandes Cunha e em Humanas/Códigos e Linguagens 

por Érika do Amaral dos Santos Freitas. 

O atendimento educacional especializado foi definido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, conforme 

a Resolução CNE/CEB nº 02/2001. Trata-se de um serviço de natureza 

pedagógica, dentro da perspectiva inclusiva, que permite complementar ou 

suplementar o currículo aos estudantes com necessidades educacionais especiais 

inseridos nas classes comuns de todas as etapas ou modalidades da Educação 

Básica, a definir de acordo com a deficiência/transtorno do educando, 

desenvolvido, preferencialmente, no contraturno. 
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Biblioteca Escolar 
 

 

 

 

A biblioteca escola do Centro de Ensino Fundamental Polivalente trata- 

se de um espaço funcional na escola, onde os estudantes podem realizar 

empréstimos de livros literários, atividades guiadas com professores regentes, 

realizar atividades de leitura, pesquisa e atividades extraclasse. Em função de 

espaço reduzido, o atendimento é feito com agendamento prévio junto às 

professores bibliotecárias 

 
Sala de apoio à Aprendizagem 

 
 

A Sala de apoio à aprendizagem funciona em sala específica dentro do 

espaço da Biblioteca Escolar e possui o objetivo geral de atender aos estudantes 

com Transtorno Funcionais Específicos, auxiliando nas queixas escolares, 

intervindo nas suas dificuldades de aprendizagem e no fracasso escolar. Os 

trabalhos são desenvolvidos pela Pedagoga Ivone Marques de Oliveira e objetiva 

também desenvolver as atividades sistematizadas orientadas pelo SEEAA e 

estratégias definidas em estudo de caso; atuar com os eixos de intervenção, trocar 

informações com os profissionais da SEEAA e OE relacionadas aos alunos com 

Transtornos Funcionais Específicos, planejar as intervenções a serem realizadas 

com os alunos com TFE após leitura dos laudos médicos e relatório do SEEAA; 

atender os alunos com TFE no contra turno, em dois encontros semanais em 

agrupamentos conforme sugerido em Portaria 39/2012, que originou o trabalho 

do SAA, com alterações na portaria 395/2018 e Estratégia de matrícula referente 

ao quantitativo de alunos atendidos e suas especificações. Este serviço atende 

alunos da escola e de outras unidades escolares do Plano Piloto e Cruzeiro. 
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Serviço de Orientação Educacional 
 

 

 

 

O Serviço de orientação Educacional é pautado pelo planejamento das 

ações visando melhor aproveitamento da atividade educacional. No Serviço de 

Orientação Educacional (SOE) não poderia ser diferente, a fim de que seja uma 

prática dinâmica, contínua, sistemática e integrada ao currículo escolar. Portanto, 

este serviço tem o objetivo de garantir o desenvolvimento pleno do aluno por meio 

de ações contextualizadas que o auxilie no processo ensino-aprendizagem. 

 
Serviço de Psicologia Escolar 

 
 

O Serviço de Psicologia Escolar visa contribuir com o trabalho coletivo 

desenvolvido na instituição escolar, em parceria com os demais profissionais: 

professores, supervisor pedagógico, coordenadores de turnos, equipe gestora, 

entre outros. Para tanto, a Psicóloga Escolar Ana Rita Zamberlam participa das 

coordenações coletivas, bem como, do conselho de classe e demais atividades 

realizadas na escola; acolhe a demanda do professor, conhecer seu trabalho e 

estratégias que envolvam as dificuldades de aprendizagem dos alunos, assim 

como, propor novas abordagens de ação; estabelece parcerias com outros 

profissionais para discutir casos de alunos com dificuldades de aprendizagem. - 

Acolher e acompanhar o aluno nas suas questões pedagógicas e emocionais que 

estejam interferindo em seu desempenho acadêmico; propor outras estratégias de 

organização de estudo junto ao aluno, professor e família, entre diversas outras 

ações que contribuem para o sucesso dos estudantes. 
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Educador Social Voluntário 
 

 

 

 

Os Educadores sociais voluntários lotados no Centro de Ensino 

Fundamental Polivalente atuam de forma efetiva na escola dando suporte ao à sala 

de recursos e à coordenação pedagógica no que diz respeito ao atendimento 

educacional especializado de alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais. Sendo três educadores sociais voluntários para atendimento ao turno 

matutino (oitavos e nonos anos) e quatro para atendimento ao turno vespertino 

(sexto e sétimos anos), totalizando sete educadores. 

 
Laboratório de Informática 

 
 

O espaço do Laboratório de Informática é destinado a viabilizar a prática 

docente com uso das TIC's (Tecnologias da Informação e Comunicação). O 

laboratório está equipado com 40 computadores, todos cabeados e interligados a 

Internet. Alguns professores dos componentes regulares algumas vezes ministram 

suas aulas no laboratório. 

 
Mecanografia 

 
 

A sala de mecanografia tem por objetivo viabilizar pedagogicamente 

juntamente com o financeiro, a preparação de material pedagógico para 

complementação das atividades desenvolvidas pelos professores regentes, não 

existindo limite de cópias para o professor/componente curricular para que o 

pedagógico não fique comprometido ou prejudicado. Na mecanografia, os 

materiais dos professores podem ser digitados, digitalizados, reproduzidos e 

impressos. 
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Brinquedoteca 
 

 

 

 

É um espaço articulado entre a Sala de Recursos, Sala de Apoio, SOE, 

Psicologia Escolar e Professores regentes. Tem como objetivo oferecer 

atendimento educacional especializado de forma lúdica para alunos portadores de 

DI, DA, DV, DF, Síndrome de Down, e com Transtornos de Conduta ( DPAC, 

TDA e TDAH, etc...) , foi criado com verbas do PDDE. 

 
Sala ambiente 

 
 

Todas as salas de aula da escola são salas ambiente, isto é, destinadas 

especificamente a um componente curricular no Turno Matutino e no Turno 

Vespertino, tem como objetivo criar um ambiente dinâmico e eficiente, onde o 

aluno possa estabelecer maior conexão com a disciplina em questão e o seu 

professor já estará esperando-o preparado com todo o material e com todos os 

instrumentos da aula planejada para o dia. Além de proporcionar ao aluno uma 

rápida movimentação por parte do estudante a fim de melhorar questões 

comportamentais antes comprometidas em virtude da permanência no mesmo 

espaço por seis aulas consecutivas. 

 

 
 

Sala de Educação Ambiental 

 
 

A Sala de Educação Ambiental é um espaço equipado com ferramentas e 

equipamentos necessários para a realização do Projeto Institucional “Minha 

escola, meu Bosque”, desenvolvido pelo professor Elmer Rocha com o objetivo 

de promover a conscientização do alunado do Centro de Ensino Fundamental 
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Polivalente quanto à necessidade da conservação do bioma Cerrado, devido a sua 

grande importância no contexto dos biomas naturais brasileiros, promover 

mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente, por meio de reflexões, 

discussões e análises do tema, compreender, perceber, apreciar e valorizar a 

diversidade natural e sociocultural, adotando posturas de respeito aos diferentes 

aspectos e formas de patrimônio natural, étnico e cultural; 

O cumprimento da matriz curricular é enriquecido com Projetos Especiais, 

tais como: 

 
• Projeto de Educação Ambiental “Minha Escola, Meu Bosque”; 

• Projeto Vôlei Polivalente – “Formando Atletas Responsáveis”; 

• Projeto Jogos Internos Polivalente; 

• Projeto Promoção da Paz; 

• Projeto Lembrar a guerra para promovermos a paz; 

• Projeto Querido Mundo; 

• Projeto Pelo fim da violência contra mulheres e meninas; 

 

Pedagogia de projetos 

 
O CEF Polivalente sempre participou de avaliação externa que, dentre 

outros objetivos, tem-se o de fornecer dados considerados de suma importância 

para que a comunidade escolar estabeleça metas e implante mudanças no 

funcionamento da escola com o intuito de melhorar cada vez mais a qualidade do 

ensino. 

Nesta unidade de Ensino, os alunos das 8ªséries/9ºanos, por exemplo, 

tiveram o melhor desempenho em relação às Escolas Públicas da SEEDF em 

2011. A média obtida pela escola sugere que os alunos se saíram bem na 

avaliação. Isso é demonstrado pelos resultados de 2012, onde 95% dos alunos da 
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escola, submetidos à avaliação, obtiveram desempenho 5,6 (cinco vírgula seis) 

em Língua Portuguesa e Matemática. Com esse resultado alcançado, a escola 

entende que é necessário reforçar o ensino e motivar o aluno ampliando suas 

competências. 

No planejamento do Projeto Político Pedagógico, a escola, com base 

nessas identificações de resultados, elabora quadros, esquemas, organogramas 

definindo conceitos mais ou menos estáveis em cada etapa da escolarização, de 

modo que as informações mediadoras possam ser flexíveis, eleitas e selecionadas 

de acordo com as circunstâncias vivenciadas no planejamento cotidiano. Dessa 

forma, no planejamento curricular estará definido não apenas o que ensinar, mas, 

sobretudo, o porquê da seleção dessa ou daquela informação e da utilização de 

metodologias determinadas, desenvolvendo competências e habilidades que são 

consideradas básicas, não somente para a continuidade de seu percurso curricular, 

mas, acima de tudo, para estruturar e conduzir suas atitudes na vida social. 

Sendo assim, o Projeto Político Pedagógico do CEF Polivalente, com 

base em Projetos é feito com dados e informações sobre o desempenho da escola, 

as disciplinas e anos de escolaridade com baixo desempenho, a listagem dos 

problemas que devem ser atacados prioritariamente. 

Estamos certos de que nosso trabalho representa um ponto de partida 

para a prática de uma pedagogia transformadora, aquela que permite que as 

informações adquiridas no decorrer do processo de aprendizagem se tornem 

possibilidades de ações para a recriação de uma realidade. 

O Projeto interdisciplinar tem por objetivo auxiliar na tarefa de 

democratizar o saber, desenvolver no aluno as múltiplas habilidades, capacitando 

os educadores a formar jovens empreendedores, aptos a desenvolverem uma vida 

plena, neste século. Para tanto, suas atividades são elaboradas de forma a permitir 

o diálogo constante entre as disciplinas, possibilitando ao educando uma visão do 

conjunto do tema abordado, permitindo que ele seja capaz de identificar, avaliar 
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e valorizar seus direitos, seus limites, de idealizar e realizar projetos resolvendo 

problemas, analisar e comparar situações, levantar hipóteses, superar conflitos de 

toda ordem, observar, inovar, criar, aprender com os outros descobrindo novos 

caminhos, adquirindo o hábito do estudo e da pesquisa. 

O Projeto Político Pedagógico do CEF Polivalente tem um objetivo 

prático para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, numa abordagem 

sociointeracionista, transversal e contextualizada do conhecimento, capaz de 

permitir uma intervenção real no universo escolar, minimizando inúmeros 

problemas da aprendizagem, promovendo ações para a reconstrução da vida em 

sociedade, buscando um desenvolvimento sustentável, primando por uma vida de 

qualidade. 

O desenvolvimento e a execução dos projetos apresentados nesta 

Proposta Pedagógica propõe uma abordagem abrangente com enfoque na 

Pedagogia de Projetos, vislumbrando um conhecimento crítico e, ao mesmo 

tempo, prazeroso em nossos educandos 



Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

129 

 

 

9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 
 

9.3 – Avaliações internas do Desempenho do Estudante 

 
 

O Projeto Político Pedagógico deve considerar as singularidades e a 

participação de todos os sujeitos da escola, potencializando a criatividade, a 

capacidade reflexiva e a própria dinâmica dos envolvidos. Essa ideia remete à 

compreensão de que a relação entre os sujeitos que interagem na perspectiva 

do pesquisar, do ensinar e do aprender é marcada por situações desafiantes e 

intrigantes, sendo merecedoras de investigação. 

Os elementos teóricos acumulados são a base na qual se assentam a 

construção e reconstrução das investigações, de maneira que a realidade a 

investigar deve ser compreendida como disparadora da produção do 

conhecimento originando na prática reflexiva. 

Não é tarefa simplória. A avaliação, na perspectiva de construção do 

conhecimento, parte de duas premissas básicas: confiança na possibilidade dos 

educandos construírem suas próprias verdades e valorização de suas 

manifestações e interesses (Hoffman, 1998). 

Segundo a autora, uma nova perspectiva de avaliação exige do educador 

uma concepção de criança, de jovem e adulto, como sujeitos do seu próprio 

desenvolvimento, inseridos no contexto de sua realidade social e política. 

A avaliação deixa de ser um processo terminal do processo educativo 

para se transformar na busca incessante de compreensão das dificuldades do 

educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento. 

A avaliação precisa ser arquitetada como estratégia de motivação 

coletiva que ao destacar melhores e piores, garanta sobretudo que todos 

desempenhem satisfatoriamente; assim, para o sistema, avaliação é o teste 
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sempre renovado da capacidade de atingir as metas e realizar os direitos e 

deveres; para os alunos é motivação permanente para relembrar o empenho 

necessário. 

A atual prática pedagógica exige uma nova visão de avaliação na qual 

os resultados sejam avaliados periodicamente para que seja possível rever 

planos e corrigir possíveis desvios. 

Com a pedagogia de projetos desenvolvida pela escola, a nova postura 

diante da aquisição de conhecimento abre espaço à pesquisa, ensinando o 

educando a aprender a aprender, a criar, a imaginar, a comunicar-se e permitindo 

constante avaliação do conteúdo e participação efetiva dos alunos no processo de 

aquisição do conhecimento. Os projetos transformam a avaliação em um processo 

contínuo com atividades vinculadas à realidade cotidiana da sala de aula. 

Na perspectiva da Pedagogia de Projetos é essencial, portanto a Avaliação 

Formativa, que leva em conta as diferentes formas de aprender do estudante. 

Também, coloca o discente como ator principal no processo de ensino 

aprendizagem, possibilitado o desenvolvimento de uma consciência auto 

avaliativa no que diz respeito ao seu processo de aprendizagem. 

Dessa forma, a equipe do CEF Polivalente realiza a avaliação formativa da 

seguinte forma: 

✓ Estabelecendo critérios claros e precisos; 

✓ Observando e acompanhando todo o processo, de toda produção dos 

alunos; 

✓ Analisando produções dos alunos, considerando seu nível de conhecimento 

e o todo de sua produção individual e em grupos, registros, textos, cadernos, 

trabalhos de pesquisa, seminários etc.; 

✓ Considerando a autoavaliação como parte do processo; 



Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

131 

 

 

✓ Promovendo reuniões com o Conselho de Classe, para uma avaliação 

preventiva, ou seja, antes do término do bimestre, para avaliação do 

desempenho da turma e dos alunos individualmente. 

 
Temos especial atenção aos aspectos necessários para uma 

avaliação formativa de qualidade: 

 
✓ Atividades contextualizadas; 

✓ Abordagem de problemas complexos; 

✓ Utilização de todos os recursos disponíveis; 

✓ Contribuição no desenvolvimento de competências; 

✓ Apresentação de exigências antes da avaliação; 

✓ Análise da possibilidade de realização em duplas e em grupos; 

✓ Considerar as estratégias cognitivas dos alunos; 

✓ Respeitar as aptidões dos alunos e suas concepções prévias; 

✓ Considerar os erros como parte do processo; 

✓ Considerar, além da aquisição de conceitos, a aquisição de 

procedimentos e atitudes. 

 

Destaca-se que as intervenções para a recuperação das aprendizagens e 

dos objetivos de ensino não consolidados são feitas de forma paralela ao 

desenvolvimento curricular, contemplando diversas formas de trabalho, tais 

como: atendimento individual, estratégias de reagrupamento, correção coletiva 

de testes a fim de sanar dificuldades que levaram ao erro de questões, 

observações, escrita de relatórios, produção de sínteses orais e escritas, 

questionários de pesquisas, fichas de acompanhamento e auto avaliação, 

estudos dirigidos  e trabalhos interdisciplinares,  todos estes são   organizados 

pelo professor na sala de aula, antes e depois das avaliações bimestrais, 
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circunstância em que o professor utiliza-se de recursos e metodologias 

diversificadas tais como jogos pedagógicos, monitoria e trabalho entre pares. 

Tais atividades são desenvolvida de forma a pôr em prática a concepção de 

avaliação das aprendizagens da rede de ensino que determina o caráter 

contínuo, cumulativo, diagnóstico e interdisciplinar das avaliações realizadas 

pelas instituições de ensino do Distrito Federal, de forma a dar os estudantes 

oportunidades de acomodação dos conhecimentos ministrados, conforme seus 

heterogêneos tempos para a efetivação da aprendizagem. 

 

9.3.1 PROVA BIMESTRAL 

 
 

As provas bimestrais são realizadas por área de conhecimento, no 

formato de prova multidisciplinar. Os textos são comuns e estão relacionados 

aos conteúdos aplicados pelos professores das diversas disciplinas e ao projeto 

bimestral institucional. Cada questão terá 4 opções para análise do estudante (a, 

b, c e d). As questões são todas de múltipla escolha, em que o estudante deve 

julgar correto ou incorreto. 

Para a realização deste trabalho grandioso de avaliação, os professores 

iniciam a escolha de textos, pelo menos com um mês de antecedência do início 

das avaliações, para que possam preparar em conjunto as questões, discutir quais 

textos são mais pertinentes e saber quais conteúdos serão tratados nas avaliações. 

Logo, se há 2 professores de uma mesma discciplina que deem aula para um ano 

de escolaridade em comum, o planejamento de ambos deve estar em perfeita 

sintonia. 

As áreas de conhecimento constituídas são as seguintes: 

 
Área 1 – (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) - A prova terá 30 

questões (Português – 10 questões / Inglês – 08 questões / Arte – 06 questões / 
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Ed. Física – 06 questões); 

Área 2 – (Ciências Humanas e suas Tecnologias) - A prova terá 30 

questões (Geografia -15 questões e História – 15 questões); 

Área 3 – (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias) - A 

prova terá 30 questões (Ciências -15 questões e Matemática – 15 questões). 

 

 

9.3.2 TESTES 

 

 
Além da avaliação bimestral, todos os estudantes realizam testes do conteúdo 

estudado em cada disciplina, no decorrer do bimestre. Os testes são agendados 

pelo professor no quadro da sala de coordenação, de forma que o estudante não 

realize mais do que dois testes em um único dia. Os testes de toda as disciplinas 

que o adotem são aplicados antes das provas bimestrais. 



9.3.3 SIMULADOS 
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Os estudantes do nono ano do Ensino Fundamental realizam dois simulados 

durante o ano letivo, com o objetivo de treiná-los para a realização de provas de 

maior abrangência de conteúdos. 

Os simulados são compostos de 50 questões, sendo: Português – 10 

questões, Matemática - 10 questões, História, Geografia, Ciências, Inglês e Arte 

– 06 questões cada componente curricular; 

As questões são de múltipla escolha trabalhando com itens corretos ou 

incorretos. Cada questão terá 5 opções a escolher (a, b, c, d, e); Os textos não 

estarão relacionados ao tema do projeto bimestral, portanto a equipe de 

professores deverá escolher os textos. 

 
9.3.3 EXERCÍCIO DE REVISÃO E BANCO DE EXERCÍCIOS 

 

O banco de exercícios contendo exercícios de revisão será elaborado 

pelo professor regente da disciplina, lembrando que o aluno disponibilizará de, no 

mínimo, uma aula para resolvê-los e utilizará de suas anotações e do livro para 

pesquisar e tirar suas dúvidas. O banco de exercícios, entregue rigorosamente 

pelos professores no início do bimestre letivo, é aplicado aos estudantes, quando 

da ausência do professor, com o objetivo de não deixar os estudantes ociosos e 

prejudicados no que diz respeito à perda de horas de estudo na sala de aula. 
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9.3.4 PLANEJAMENTO 
 

 

 

 

O planejamento é a nossa palavra de ordem. As equipes de professores 

devem estar sempre em sintonia com o planejamento, organizando os conteúdos 

que serão ministrados em cada bimestre e cumprindo com rigor as coordenações 

individuais e de área necessárias para a atualização das atividades semanais. 

O planejamento anual dos professores é realizado por área de 

conhecimento e entregue no primeiro bimestre, para a Supervisão Escolar. 

Posteriormente, este planejamento é enviado para os pais dos estudantes via e- 

mail e os estudantes o recebem impresso também no início do ano, com conteúdos 

divididos por bimestre. 

O planejamento é também rigorosamente cobrado no que diz respeito à 

produção dos estudantes. Trabalhos extraclasse devem ser administrados 

considerando-se as variáveis que podem interferir diretamente em sua realização 

pelos alunos: tais como: semana de avaliações bimestrais, sobrecarga de outras 

disciplinas, entre outros cuja pertinência seja observada pelos professores. 

 

9.3.5 DEVERES DE CASA 

 

Devem sempre ser dados, mas com coerência. De modo a fomentar no 

estudante o espírito de organização e o hábito de estudo, sendo dosados 

considerando-se as demais disciplinas a que os estudantes devem cumprir. Os 

estudantes do 6º ano devem ter especial atenção no que se refere a este item, em 

virtude do processo de transição que vivem ao sair da escola classe e ingressa no 

Ensino Fundamental II. De forma a propiciar a este estudante tempo para se 

adaptar, no início do ano letivo. 
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A correção dos deveres de casa é rigorosamente seguida, pois é nesse 

momento que se pode perceber a dificuldade do aluno. 

 
9.3.6 - LIVROS DE LITERATURA 

 
 

Ler é um hábito poderoso que nos faz conhecer mundos e ideias. Por 

meio da leitura, a pessoa desenvolve a criatividade, a imaginação, a empatia e 

adquire cultura, conhecimentos e valores. 

Pesquisas mostram que a pessoa que lê é beneficiada em diversos 

sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras, ajuda a fixar a grafia 

correta e se comunica melhor de forma geral. A leitura frequente ajuda a criar 

familiaridade e proximidade com o mundo da escrita e por sua vez, facilita e ajuda 

em todas as disciplinas. 

A seleção desses livros visa a atender à necessidade de discutir temas 

de relevância pedagógica no que se refere às questões sociais, políticas e de 

cidadania. 

A equipe de Língua Portuguesa escolherá todos os anos os livros 

literários a serem lidos no Bimestre. A cada bimestre, os estudantes leem um livro 

literário, com o objetivo de fomentar o hábito da leitura. Os livros são diferentes 

para cada ano de escolaridade e evita-se repetir os títulos de um ano para outro. 

Na medida do possível, os professores integram a leitura deste livro em projeto 

interdisciplinares. 
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  LIVROS SELECIONADOS PARA O TURNO VESPERTINO EM 2019  
 

 

 

 

BIMEST 

RE 

 

6º 

ANO 

 

7º 

ANO 

 

 

 

1º 

BIMESTRE 

 
 

O PEQUENO PRÍNCIPE 

 

Autor: Antoine de Saint- 

Exupéry. 

 

EU SOU MALALA: 

 

como uma garota defendeu o 

direito à educação e mudou o 

mundo. 

Edição Juvenil. Autora: Malala 

Yousafzai. 

Editora: Seguinte 

 

 

2º 

BIMESTRE 

 

A DROGA DA 

OBEDIÊNCIA 

 

Autor: Pedro Bandeira. 

Editora: Moderna 

 

QUERIDO MUNDO: 

 

a história de guerra de uma 

menina Síria e sua busca pela paz. 

 

Autora: Bana 

Alabed. Editora: 

Best Seller. 

 

 

3º 

BIMESTRE 

 

O MENINO DO 

PIJAMA 

LISTRADO 

 

Autor: Boyne, John 

Editora: Companhia das 

Letras, 
2007. 

 

A MALA DE HANA: 

 

Uma história real 

Autora: Karen Levine. 

Editora: 
Melhoramentos 

 

 

 

4º 

BIMESTRE 

 
 

O MENINO NO ESPELHO 

 

Autor: Fernando 

Sabino Editora: 

Record. 

 
 

A ROSA DO POVO 

 
 

Autor: Carlos Drummond de 

Andrade 

Editora Record. 
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  LIVROS SELECIONADOS PARA O TURNO MATUTINO EM 2019  
 

 

 

 

 

BIMESTRE 

 

8º ANO 

 

9º ANO 

 

1º 

BIMESTRE 

 

OS MISERÁVEIS 

 

Autor: Victor Hugo 

(adaptação de Walcyr 

Carrasco) 

Editora: FTD 

 

O ESCARAVELHO DO DIABO 

 

Autora: Lúcia Machado de 

Almeida Editora: Ática 

 

2º 

BIMESTRE 

 

O MENINO DO 

PIJAMA 

LISTRADO 

 

Autor: Boyne, John 

Editora: Companhia das 

Letras, 
2007. 

 

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS 

 
 

Autor: George Orwell 

Editora: Companhia das 

Letras 

 

3º 

BIMESTRE 

 

O BOM LADRÃO 

 

Autor: Fernando 

Sabino Editora: Ática 

 

DIÁRIO DE ANNE FRANK 

 

Autor: Otto Frank e Miriam 

Pressler Editora: Record. 

 

4º 

BIMESTRE 

 
 

IRMÃO NEGRO 

 

Autor:Walcyr 

Carrasco Editora: 

Moderna. 

 
 

O CAÇADOR DE PIPAS 

Em quadrinhos 

 

Autor: Caled Hosseinni (tradução 

– Maria Helena - Rouanet), 

Editora: Nova Fronteira, 1ª edição 
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9.4 - COMPOSIÇÃO DA NOTA BIMESTRAL DO ALUNO 

COMPOSIÇÃO DA NOTA BIMESTRAL DO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DA NOTA BIMESTRAL DO ALUNO 
 

BIMEST 
RE 

ESTRATÉGIA AVALIATIVA DIVISÃ 
O 

ANO 

 Prova Multidisciplinar 3,00  

 Teste 2,00  

 Projeto Interdisciplinar Institucional 1,00  

2º Estudo Dirigido 0,5 6º ao 9º 

ano 
 Atividades Pedagógicas 3,5  

  

COMPOSIÇÃO DA NOTA BIMESTRAL DO ALUNO 
 

BIMEST 

RE 

ESTRATÉGIA AVALIATIVA DIVISÃ 

O 

ANO 

 Prova Multidisciplinar 3,00  

 Teste 2,00  

 Projeto Interdisciplinar Institucional 2,00  

3º Estudo Dirigido 0,5 6º ao 

9º 
 Atividades Pedagógicas 2,5 ano 

BIMEST 

RE 

ESTRATÉGIA AVALIATIVA DIVISÃ 

O 

ANO 

 Prova Multidisciplinar 3,0  

 Teste 2,0  

 Projeto Interdisciplinar Institucional 1,5  

1º Estudo Dirigido 0,5 6º ao 9º 

ano 
 Atividades Pedagógicas 3,00  
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COMPOSIÇÃO DA NOTA BIMESTRAL DO ALUNO 
 

BIMEST 

RE 

ESTRATÉGIA AVALIATIVA DIVISÃ 

O 

ANO 

 Prova Multidisciplinar 3,00  

 Teste 2,00  

 Projeto Interdisciplinar Institucional 1,50  

4º Estudo Dirigido 0,50 6º ao 

9º 
 Atividades Pedagógicas 3,00 ano 

  

 

Os resultados bimestrais e finais de avaliação do rendimento escolar no 

Ensino Fundamental, a partir do 6º ano, são expressos por meio de notas, que 

variam numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

Somente a Média Final (MF) e a nota de Recuperação Final (RF) são 

arredondadas, de acordo com o seguinte critério: nos intervalos de 0,01 a 0,24 e 

de 0,51 a 0,74 o arredondamento é para menos; nos intervalos de 0,25 a 0,49 e de 

0,75 a 0,99 o arredondamento é para mais. A Média Final (MF) em cada 

componente curricular nos cursos de organização anual é obtida por meio da 

média dos quatro bimestres letivos, de acordo com a fórmula seguinte: 

MF = NB1 + NB2 + NB3 + NB4 ≥ 5,0 

4 

MF = Média Final ≥ (5,0) 

NB1 = Nota do 1º Bimestre 

NB2 = Nota do 2º Bimestre 

NB3 = Nota do 3º Bimestre 

NB4 = Nota do 4º Bimestre 



Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

140 

 

 

9.4.2 - CONSELHO DE CLASSE 

 
 

HISTÓRICO 

Em atendimento à Lei 5.692/71, à Ordem de Serviço n.º 29 de 26 de 

novembro de 1985, o DIE aprova o documento “Subsídios para Elaboração do 

Regimento Escolar”, em conformidade com as normas estabelecidas pela 

Resolução 01/74, do Conselho de Educação. O Regimento Escolar dos 

Estabelecimentos de Ensino do Distrito Federal dedica a Seção I, do Capítulo IV 

do Título I, às normas para constituição e funcionamento dos Conselhos de Classe. 

 
FUNCIONAMENTO 

No Centro de Ensino Fundamental Polivalente, em atendimento ao 

Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino do Distrito Federal (Parecer 

n.º 60/01 – CEDF), o Conselho de Classe é composto por Professores da turma 

em análise, presidido pelo Diretor, Vice-Diretor e/ou Supervisor Pedagógico da 

escola e assessorado pela Secretaria, Orientação Educacional, Psicologia Escolar 

e Coordenação Pedagógica. 

O Conselho de Classe acontece uma vez por bimestre, de forma preventiva, ou 

seja, antes ou após o término do bimestre, para avaliação de desempenho da turma 

e dos estudantes individualmente. O Conselho tem por objetivo propor estratégias 

para sanar deficiências e avaliar métodos, processos e técnicas de trabalho ou, 

extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. 

A última reunião anual do Conselho tem por finalidade analisar e 

opinar sobre os resultados escolares e decidir sobre a reprovação ou aprovação 

dos alunos que não lograram média ao longo do ano letivo. 
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RECUPERAÇÃO 

 

Conforme o Regimento Escolar, a recuperação, de responsabilidade 

direta do professor, sob o acompanhamento da Direção, Assistência da instituição 

de ensino e da Coordenação Regional do Ensino, com o apoio da família, destina- 

se ao aluno com aproveitamento insuficiente, considerando o sistema de avaliação 

adotado neste Regimento Escolar. 

A recuperação é oferecida nas seguintes modalidades: a) contínua, 

inserida no processo de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo, 

assim que identificado o baixo rendimento do estudante. 

A recuperação contínua não pressupõe a realização de provas 

específicas com a finalidade de alterar notas já obtidas. A recuperação final não 

se aplica a estudante retido em uma 6º ano ou segmento em razão de frequência 

inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, anuais ou 

semestrais. 

A nota de recuperação final substitui o resultado anterior, expresso pela 

média final, se maior. 

Com a Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens, a 

retenção será admitida nos anos ímpares do 3o ciclo (7º e 9º anos). Os alunos dos 

6º e 8º anos terão uma Progressão Continuada (PC). 
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DEPENDÊNCIA 
 

 

 

 

A dependência acontece entre os blocos I e II (do 7º para o 8 º ano). 

Nesse caso, a recuperação das aprendizagens nas disciplinas que o estudante não 

obteve aprovação acontece de forma paralela. Ao longo do período em que o 

discente cursa o bloco II, as aprendizagens não desenvolvidas suficientemente no 

bloco anterior vão sendo trabalhadas por meio de trabalhos e atividades que 

privilegiam o alcance dos objetivos fragilizados e a avaliação formativa do 

estudante. 

A Progressão Continuada (PC) trata da ampliação de tempo escolar, que 

considera, em vez de anos, ciclos para as aprendizagens. A Progressão Continuada 

é aplicada por meio de reagrupamentos ao longo do ano letivo, formação de 

grupos de estudo com alunos em regime de progressão continuada, levando em 

consideração as necessidades específicas de cada estudante, avanço do estudante 

de um ano a outro, durante o ano letivo, se os resultados da avaliação o 

permitirem. Sendo compatível com as necessidades do estudante, a escola poderá 

ainda acrescentar outros mecanismos de progressão continuada em decisão 

tomada pelo conselho de classe ou fundamentada em estudos de casos e 

diagnósticos específicos. 

Logo, a Progressão Continuada rompe com o molde tradicional da 

dependência em que o estudante era avaliado exclusivamente com provas, sendo, 

portando, resultado de um processo de avaliação contínuo e formativo, visando o 

desenvolvimento integral do estudante. 

Não obstante, o estudante que não tiver a presença mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) do total de horas letivas, não tem direito à dependência e fica 

retido no ano em que estiver matriculado. 
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10.ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 
 

 

 

 

 

No Centro de Ensino Fundamental Polivalente, a implementação do 

currículo é feita em conformidade com o Currículo em Movimento elaborado pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Logo, o currículo é considerado um instrumento de construção social, 

exige-se que a escola trabalhe com o aluno a realidade de forma complexa, 

abrangente e em movimento, pois os padrões fixos, predeterminados dos 

currículos fechados não dão conta da compreensão necessária para uma inserção 

crítica e ativa na sociedade de hoje e não ajudam na construção de um cidadão 

ético e comprometido socialmente. Não há como dissociar o currículo das rápidas 

transformações da realidade. 

Ainda no quarto bimestre do ano anterior é feita uma anamnese das 

maiores dificuldades encontradas ao longo do ano letivo para a implantação de 

projetos pedagógicos, o trabalho com os temas transversais e a 

interdisciplinaridade, bem como, realiza-se um diagnóstico de como tais 

dificuldades podem ser supridas no ano letivo subsequente. 

A exemplo disso, no ano letivo de 2018, a equipe gestora convidou os 

professores para escolha do tema gerador do projeto pedagógico institucional do 

ano letivo de 2019, a fim de que estes mesmos professores se apropriassem deste 

projeto e trabalhassem a partir daí a interdisciplinaridade. Várias foram as 

reuniões e debates realizados com os professores e a gestão, bem como, com os 

professores e os alunos, até a decisão do tema gerador, do formato do projeto e 

das diversas dimensões em que ele seria abordado, por meio dos subtemas. 

Posteriormente a isso, foram elaborados os Projetos Pedagógicos 

Interdisciplinares “Lembrar a guerra para promovermos a paz” e “Promoção da 
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Paz”, bem como os 34 planos de ensino das 34 oficinas que foram implantadas 
 

 

neste ano letivo, em decorrência do projeto. 

Dos diagnósticos realizados ainda no ano anterior surgiram ainda 

diversos outros projetos interdisciplinares, tais como o projeto “Meu exemplo, 

seu exemplo, 2019”, “Chá de Poesia”, “Querido Mundo”, “Pelo fim da violência 

contra mulheres e meninas”, “I Concurso de redação e desenho do CEF 

Polivalente: pelo fim da violência contra mulheres e meninas”, “Festa Julina: 

promovendo a paz e valorizando as mulheres” bem como foram definidos quais 

os livros literários seriam lidos pelos estudantes no ano letivo de 2019, a fim de 

promover a melhoria dos níveis de proficiência dos estudantes, por meio do 

incentivo à leitura literária. 

A implementação do currículo no Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente contempla, portanto, a interdisciplinaridade por meio de Projetos 

Pedagógicos bem definidos, considerando que é necessário trabalhar o currículo 

como algo aberto, flexível, móvel. Fica cada vez mais claro que o saber não 

pertence mais a uma área de conhecimento, apenas. O currículo deixa de ser um 

espaço fixo, definido e alheio ao que lhe vai à volta, se vê invadido por outros 

saberes. 

As áreas de conhecimento se interpenetram, deixam de ser isoladas, não 

se compreendem de forma fragmentada, mas contextualizada, não 

uniformemente, mas em diversas dimensões. 

A muldisciplinaridade é implementada atrelada à Pedagogia de 

Projetos, haja vista que o mesmo tema gerador é dividido em diversos subtemas 

que são abordados pelos professores conselheiros juntos à sua turma, ou no regime 

de oficinas pedagógicas, montadas em regime de áreas de interesse pelos diversos 

estudantes e professores da unidade escolar, assim como acontece no ano letivo 

de 2019. 
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A contextualização dos temas e conteúdos abordados é uma constante 

da prática pedagógica dos professores e consta de forma clara em seus planos de 

ensino bimestrais e anuais. Os conteúdos trabalhados são ilustrados com 

apresentações em data show de músicas, vídeos, imagens, mapas, gráficos, 

infográficos, linhas do tempo, jornais, revistas, programas detelevisão, podcasts, 

sites de internet, a fim de que o estudante possa produzir uma aprendizagem 

significativa atrelando ao conhecimento antigo o novo conhecimento que lhe é 

apresentado. Tais recursos visam aprofundar os níveis de absorção e consolidação 

do conhecimento, uma vez que faz uso de diversas linguagens. 

Na semana que antecede a aplicação das provas bimestrais 

multidisciplinares o professor aplica seu projeto interventivo de consolidação de 

competências e habilidades ainda não fixadas por suas turmas em formato de 

trabalhos em grupo: os reagrupamentos. Este trabalho acontece durante as aulas 

de cada disciplina. Neste momento, o professor divide as turmas em grupos e 

realiza as atividades de monitoria com os estudantes em que os estudantes que 

conseguiram adquirir o conhecimento e competência necessários sobre o 

conteúdo bimestral auxilia os demais estudantes que não conseguiram alcançar as 

metas propostas. No âmbito do reagrupamento são realizados jogos pedagógicos, 

atividades escritas, atividades orais, aulas de fixação, exposições orais, por parte 

dos estudantes, entre outras estratégias de ensino. 

Ao final do trabalho multidisciplinar, a escola organiza a tradicional 

Avaliação Bimestral também de forma multidisciplinar como o resultado final do 

processo formativo estabelecido ao longo do bimestre. 

A Pedagogia de Projetos adotada pela escola favorece a eliminação de 

barreiras entre teoria e prática tornando os dois conceitos um único conceito, haja 

vista que é na prática de projetos que nossos alunos veem o funcionamento da 

teoria que é subjacente às diversas áreas do saber. Este processo ocorre a fim de 
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que aconteça a aprendizagem com um paradigma aberto e em movimento 

é necessária uma interação no processo de trabalho pedagógico e que 

professores e alunos sejam conscientes de sua ação educativa, entendida 

como construção conjunta e intencional. 

Para desenvolver estas práticas curriculares e as novas 

concepções dos modos de ser, pensar e agir, implica em uma nova cultura 

na escola que exige planejamento a médio e longo prazo, clareza de 

referências, paciência histórica de quem luta, sabendo por que e para que 

luta. 

Edgar Morin indica mudanças concretas no sistema educativo 

desde a etapa inicial da escolarização até a universidade: a não 

fragmentação dos saberes, a reflexão sobre o que se ensina e a elaboração 

de um paradigma de relação circular entre as partes e o todo, o simples e 

o complexo. 

A escola, portanto, aponta para além de si mesma e se alimenta 

das demandas e exigências sociais de seu tempo. Quando o querer se 

distancia do fazer é sinal de que o projeto político pedagógico não está 

sintonizado com o momento histórico presente e nesse momento o que é 

secundário muitas vezes é contado como principal. 

Diante disso, e seguindo as orientações do currículo das 

Escolas Públicas do Distrito Federal o CEF Polivalente privilegia a 

aquisição de aprendizagens significativas e o desenvolvimento de 

competências e norteia-se pelos princípios éticos e morais em que estão 

consubstanciadas as relações sociais, as do mundo do trabalho e as de 

convivência com o meio ambiente. ampliando a capacidade de interpretar 

o mundo, a partir da possibilidade crescente de captar significados, de 

produzir conhecimentos, de adquirir competências e de



 

 

dominar habilidades. O CEF Polivalente tem, portanto, o compromisso de trabalhar na formação de um cidadão crítico, 

participativo e ético. 

 
 

 

 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

ARTE 

6º ANO 

A a G 

TATIANA 

 

 

rodução de diferentes 

formas de linguagens 

expressivas, sensoriais e 

sinestésicas como forma 

de comunicação humana: 

artes visuais, teatro e 

música. 

 

 

rodução de diferentes formas de 

linguagens expressivas, 

sensoriais e sinestésicas como 

forma de comunicação humana: 

artes visuais, teatro e música. 

rmação de plateia. 

 

 

Movimento expressivo: ações 

corporais básicas de 

movimento. 

gos dramáticos com elementos 

de ação cênica. 

preciação e análise de músicas 

nacionais e internacionais de 

diversos gêneros. 

 

 

nsciência corporal. 

gos dramáticos com 

elementos de ação 

cênica. 

ementos da 

linguagem teatral. 

 
10.2 PLANEJAMENTO ANUAL – 2019 

6º ANO 



 

 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

INGLÊS 

6º ANO 

 

A a G 

ANA LÚCIA 

• Cumprimentos, despedidas 

• Apresentações 

• Alfabeto 

• Pronomes pessoais (reto) 

• Verbo TO BE (afirmativo, 

negativo e interrogativo) 

• Dias da semana 

• Números cardinais (1 até 100) 

• Números ordinais (1°até 10°) 

• Interesses pessoais 

• Verbos de ação 

• Pronomes possessivos 

• Profissões e ocupações 

• Meses 

• Países e nacionalidades 

• Verbo TO BE (formas 

negativa e interrogativa) 

• Sequencia correta de palavras 

(adjetivo, substantivo) 

• Disciplinas escolares 

• Dias da semana (revisão) 

• Membros da família 

• Plural regular e irregular dos 

substantivos 

• Caso genitivo X possessivo 

• Cômodos da casa 

• Mobília da casa 

• Verbo THERE TO BE 

(singular e plural, afirmativo, 

negativo e interrogativo) 

• Preposições de lugar 

• Animais 

domésticos, de 

estimação e 

selvagens 

• Imperativo 

afirmativo e 

negativo 

• Cores, tons e 

nuances 

• Verbo CAN 

expressando 

habilidade X 

possibilidade ( 

afirmativa, 

negativa e 

interrogativa) 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – CÓDIGOS, LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS 

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PORTUGUÊS 

6º ANO 

A a G 

DEYSE 

e         

MARINEIDE 

 
 

• Estratégias e procedimentos de 

leitura, planejamento e produção 

textos (diversos). 

• Leitura, compreensão e 

interpretação de texto. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Conto Maravilhoso. 

• Narração e elementos da 

narrativa - enredo: ordem linear 

e não linear (situação inicial, 

conflito, clímax e desfecho). 

• Linguagem verbal e não 

verbal. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Charge e Cartum. 

• Estratégias de leitura - 

distinção de fato, opinião e 

identificação de teses e 

argumentos. 

• Efeitos de sentido: conotação e 

denotação. 

• Estratégia de produção - 

planejamento de textos 

informativos, argumentativos e 

apreciativos (propaganda, artigo 

 
 

• Estratégias e procedimentos de 

leitura, planejamento e 

produção textos (diversos). 

• Leitura, compreensão e 

interpretação de texto. 

• Estratégias de escrita - 

textualização, revisão e edição. 

• Classe Gramatical - 

Interjeição. 

• Estratégias de leitura - 

distinção de fato, opinião e 

identificação de teses e 

argumentos. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

História em Quadrinhos. 

• Conversação espontânea. 

• Diálogo (oral e escrito, 

adequações ao contexto, diálogo 

no texto narrativo etc.). 

• Classe Gramatical - 

Substantivo 2 (classificação). 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Lendas e Mitos (gregos, 

africanos e indígenas). 

 
 

• Estratégias e procedimentos 

de leitura, planejamento e 

produção textos (diversos). 

• Leitura, compreensão e 

interpretação de texto. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Poesia. 

• A descrição (espaço, tempo, 

personagens etc.). 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Relato Pessoal. 

• Classe Gramatical: Artigo. 

• Divisão Silábica. 

• Sílaba tônica e Sílaba Átona. 

• Oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Cartão, carta pessoal e bilhete. 

• Classe Gramatical: Numeral. 

• Acentuação 1. 

• Ortografia: s, ss ou ç. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Diário. 

 
 

• Estratégias 

e procedimentos 

de leitura, 

planejamento e 

produção textos 

(diversos). 

• Leitura, 

compreensão e 

interpretação de 

texto. 

• Revisão 

das Classes 

Gramaticais: 

Substantivo, 

Adjetivo, Artigo, 

Numeral, 

Pronome. 

• Classe 

Gramatical - 

Preposição. 

• Classe 

Gramatical - 

Advérbio. 

• Apreciação 

e réplica de textos 

de diferentes tipos 



 

 

 

 
 

PORTUGUÊS 

6º ANO 

A a G 

DEYSE 

e         

MARINEIDE 

publicitário). 

• Textualização - características 

do gênero textual, coesão, 

coerência e adequação à norma 

padrão. 

• Produção e edição de textos 

publicitários. 

• Letra e fonema. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Fábulas. 

• Variação Linguística. 

• Uso do dicionário. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Receita. 

• Ortografia: S ou Z, L ou U. 

• Tipos de frases: interrogativa, 

declarativa, exclamativa, 

imperativa. 

• Classe Gramatical - 

Substantivo 1. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Crônica. 

• Classe Gramatical - Adjetivo. 

• Encontros Vocálicos. 

• Dígrafos e Encontro 

Consonantal. 

• Pontuação. 

• Ortografia: mas ou mais, mal 

ou mau. 

• Apreciação e réplica de textos 

de diferentes tipos e gêneros: 

Contos. 

• Classe Gramatical - Pronome 

1. 

• Relação entre contexto de 

produção e características 

composicionais e estilísticas 

dos gêneros (carta de 

solicitação, reclamação, 

petição online, carta aberta, 

abaixo-assinado, proposta, 

etc.). 

• Classe Gramatical - Pronome 

2. 

• Curadoria de informações 

(comentário, vlog, anúncio 

publicitário etc.). 

• Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(notícia, reportagem, 

comentário etc.). 

• Gêneros Digitais: E-mail, 

Blog, Twitter, Facebook, 

Instagram, WhatsApp etc. 

• Classe Gramatical - Verbos 1. 

e gêneros: Artigo 

de Opinião. 

• Classe 

Gramatical - 

Pronome 3. 

• Acentuação 

2. 

 

• Ortografia: 

x. 

• A 

coerência e a 

coesão textuais. 

• Classe 

Gramatical - 

Verbos 2. 

• Apreciação 

e réplica de textos 

de diferentes tipos 

e gêneros: cartaz. 



 

 

 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ED. FÍSICA 

6º ANO 

A a G 

FÁBIO 

• Jogos 

Criação e adaptação de regras; 

inclusão e participação x 

competição; 

Cooperação; 

Integração. 

 

• Esportes 

Esportes de invasão (basquete, 

futsal, handebol, frisbee free 

etc.) 

Diversidade e características 

gerais das modalidades 

esportivas; 

Origem e desenvolvimento dos 

esportes no Brasil; 

Regras básicas e suas 

possibilidades; 

Fundamentos técnicos e táticos 

das modalidades praticadas. 

Regionalismos; 

Fair Play. 

• Jogos 

Criação e adaptação de regras; 

inclusão e participação x 

competição; 

Cooperação; 

Integração. 

 

• Esportes 

Esportes de invasão (basquete, 

futsal, handebol, frisbee free 

etc.) 

Diversidade e características 

gerais das modalidades 

esportivas; 

Origem e desenvolvimento dos 

esportes no Brasil; 

Regras básicas e suas 

possibilidades; 

Fundamentos técnicos e táticos 

das modalidades praticadas. 

Regionalismos; 

Fair Play. 

• Jogos 

Criação e adaptação de regras; 

inclusão e participação x 

competição; 

Cooperação; 

Integração. 

 

• Esportes 

Esportes de invasão (basquete, 

futsal, handebol, frisbee free 

etc.) 

Diversidade e características 

gerais das modalidades 

esportivas; 

Origem e desenvolvimento dos 

esportes no Brasil; 

Regras básicas e suas 

possibilidades; 

Fundamentos técnicos e táticos 

das modalidades praticadas. 

Regionalismos; 

Fair Play. 

• Jogos 

Criação e 

adaptação de 

regras; inclusão 

e participação x 

competição; 

Cooperação; 

Integração. 

 

• Esportes 

Esportes de 

invasão 

(basquete, futsal, 

handebol, 

frisbee free etc.) 

Diversidade e 

características 

gerais das 

modalidades 

esportivas; 

Origem e 

desenvolvimento 

dos esportes no 

Brasil; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ED. FÍSICA 

6º ANO 

A a G 

FÁBIO 

 
 

• Conhecimento sobre o corpo 

Grupos Musculares (dorsais 

lombares, abdominais, 

membros superiores e 

inferiores); 

Autonomia. 

• Danças e Atividades 

Origem e desenvolvimento das 

danças urbanas (break, funk, 

street dance etc.) 

 
 

• Conhecimento sobre o corpo 

Grupos Musculares (dorsais 

lombares, abdominais, membros 

superiores e inferiores); 

Autonomia. 

• Danças e Atividades 

Origem e desenvolvimento das 

danças urbanas (break, funk, 

street dance etc.) 

 
 

• Conhecimento sobre o corpo 

Grupos Musculares (dorsais 

lombares, abdominais, 

membros superiores e 

inferiores); 

Autonomia. 

• Danças e Atividades 

Origem e desenvolvimento das 

danças urbanas (break, funk, 

street dance etc.) 

 
 

Regras básicas e 

suas 

possibilidades; 

Fundamentos 

técnicos e táticos 

das modalidades 

praticadas. 

Regionalismos; 

Fair Play. 

• Conhecimento 

sobre o corpo 

Grupos 

Musculares 

(dorsais 

lombares, 

abdominais, 

membros 

superiores e 

inferiores); 

Autonomia. 

• Danças e 

Atividades 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 • Conceito de pré- história e 

História. 

• A construção da ideia de 

direito, para a regulação das 

relações interpessoais dos 

sujeitos, ao longo da pré- 

história aos dias atuais. 

• Etapas do ofício do 

Historiador. *Fontes Históricas. 

• Investigação da construção 

das identidades, da 

compreensão das alteridades e 

da formação da cidadania. 

• A questão do tempo, 

sincronias e diacronias: 

reflexões sobre o sentido das 

cronologias e da construção dos 

marcos históricos. 

• A África como o berço da 

humanidade. Os primeiros 

processos migratórios. 

• Teorias criacionistas e 

evolucionistas. 

• Teóricas que explicam a 

chegada dos seres humanos aos 

outros continentes. 

• Desenvolvimento das 

primeiras civilizações na África 

( Egito) e no Oriente Médio 

(Mesopotâmia). 

• Outras sociedades da África: 

Núbia, Axum e Nok. 

• As diversidades da cultura 

indígena. 

• Antiguidade Clássica, seu 

alcance e limite na tradição 

indígena. 

• As heranças políticas dos 

povos da antiguidade. 

• Os processos de exclusão e 

inclusão ocorridas na 

Antiguidade. 

• A construção dos 

preconceitos durante a 

Antiguidade, que prejudicam a 

construção de uma cultura da 

paz. 

• A luta de Rigoberta Menchú 

Tum, figura da 

contemporaneidade, que 

colaborou para a construção da 

cultura da paz. 

• A passagem do 

mundo antigo 

para o mundo 

medieval. 

• Construção e 

características 

das relações 

feudais. 

• O papel da 

religião cristã, 

dos mosteiros e 

da cultura na 

Idade Média. 

• Criação e 

desenvolvimento 

do Império 

Árabe/ Islâmico. 

HISTÓRIA 

6º ANO 

A a G 

GISELE 

 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

6º ANO 

A a G 

RAFAEL 

• Conceitos estruturantes da 

Geografia: Paisagem, lugar, 

região, território, espaço, redes. 

• Teorias de origem da Terra, 

do Universo, Estrutura e 

dinâmica da Terra e a 

transformação do espaço 

geográfico. 

• Noções Básicas de 

Cartografia 

• Representação do espaço 

geográfico 

• Pontos cardeais, colaterais e 

subcolaterais, coordenadas 

geográficas e fusos horários. 

• Movimentos da Terra e suas 

consequências. 

• A terra e o sistema solar 

• Noções básicas de 

Climatologia 

• Litosfera, hidrosfera, 

atmosfera. 

• Formas do relevo 

• Paisagens terrestres 

• Formação vegetal da 

superfície. 

• Solos 

• Erosão 

• Recursos naturais 

• Impactos Ambientais 

• Preservação do meio 

ambiente 

• Poluição atmosférica 

• Aquecimento global 

• Efeito Estufa 

• Chuva ácida 

• Inversão térmica 

• Crise hídrica 

• Enchentes em áreas do 

cotidiano dos alunos 

• Impermeabilização dos solos 

• Escoamento superficial 

• Espacialização dos desastres; 

• Recursos Hídricos no Brasil e 

no mundo e dinâmica climática. 

• O Distrito 

Federal, a RIDE, 

a região Centro- 

Oeste. 

• Os espaços de 

circulação do 

consumo 

• Consumo e 

desigualdades 

sociais. 

• Espaço da 

produção (a 

produção agrícola 

brasileira) 

• Atividade 

industrial no 

Brasil 

• A circulação de 

bens e de pessoas 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICA 

6º ANO 

 

A a G 

ANTÔNIO 

e      

MARIAH 

Sistema de Numeração: 

• Origem e evolução dos 

números: abordagem 

histórica de sistemas de 

numeração 

• Base decimal; 

• Noções de conjuntos e 

símbolos matemáticos; 
Números naturais e operações: 

• Estruturação do raciocínio 

lógico e sequencial; 

• Representação geométrica: 

posicionamento na reta; 

• Situações-problema  e 

expressões numéricas e 

envolvendo adição, 

subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e raiz 

quadrada; 

Introdução à geometria: 

• Ponto, reta e plano; 

• Ângulos; 

Noções de Estatística: 

• Interpretação de gráficos. 

Números naturais e operações: 

• Números primos e 

compostos; 

• Múltiplos e divisores; 

• Critérios de divisibilidade de 

números naturais; 

• Mínimo múltiplo comum 

com ênfase em situações- 

problema; 

• Máximo divisor comum com 

ênfase em situações- 

problema; 

Frações: 

• Definição, identificação e 

representação algébrica e 

geométrica; 

 

Introdução à geometria: 

• Figuras planas: conceitos, 

representação e 

classificação; 

Noções de Estatística: 

• Interpretação de gráficos. 

Frações: 

• Operações / situações- 

problema; 

 

Números decimais: 

• Definições, identificação e 

representação algébrica e 

geométrica: 

• Sistema monetário; 

• Operações/situações- 

problema; 

• Noções de porcentagem; 

 

Introdução à geometria: 

• Triângulos e quadriláteros; 

• Circunferência e círculo; 

 

Noções de Estatística: 

• Interpretação de gráficos. 

Unidades de 

medidas 

convencionais e 

não convencionais, 

principais 

transformações e 

instrumentos de 

medida: 

• Comprimento; 

• Massa; 

• Capacidade; 

• Tempo; 

 

Introdução à 

Geometria: 

• Áreas e 

perímetros; 

• Raio e diâmetro; 

 

Noções de 

Estatística: 

• Identificação e 

classificação de 

gráficos e tabelas. 



 

 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIÊNCIAS 

6º ANO 

A a J 

ROSSANA 

• Universo: 

- Composição do Universo; 

- Sistema Solar; 

- Origem do Universo; 

- Noções de astronomia e suas 

tecnologias. 

Água: 

- Recursos hídricos; 

- Importância da água para os 

seres vivos; 

- Pegada hídrica; 

- Estados físicos da água; 

- Mudanças de estados físicos 

da água; 

- Ciclo hidrológico; 

- Abastecimento hídrico; 

- Consumo consciente da água; 

- Poluição e tratamento da 

água; 

- Propriedades da água; 

- Pressão da água, densidade, 

flutuação, empuxo, tensão 

superficial; 

- Água e saúde humana. 

• A Terra: 

Características da Terra; 

Modelos heliocêntrico e 

geocêntrico; 

Movimentos da Terra; 

Fases da Lua; 

Eclipses; 

Camadas da Terra; 

Deriva continental; 

Placas litosféricas; 

Origem da vida na Terra. 

• Rochas: 

Minerais e rochas; 

Tipos de rochas; 

Fósseis; 
Transformações das rochas. 

• Solo: 

Formação e tipos de solo; 

Composição e propriedades do 

solo; 

Uso do solo; 

Erosão; 

Contaminação do solo; 

Destinos do lixo; 

Preservação do solo. 

• Ar: 

- Composição do ar; 

- Importância da atmosfera; 

- Camadas da atmosfera; 

- Características e propriedades 

do ar; 

- Pressão atmosférica; 

• Dinâmica da Atmosfera: 

- Clima; 

- Clima e hábitos de vida; 

- Clima no Brasil; 

- Fenômenos meteorológicos; 

- Tempo e meteorologia; 

- Poluição do ar; 

- Efeitos da poluição do ar; 

- Doenças transmitidas pelo ar. 

• Ecossistemas: 

- Do organismo à 

Biosfera; 

- Habitat e nicho 

ecológico; 

- Fatores bióticos e 

abióticos; 

- Níveis de 

organização; 

-Seres autotróficos e 

heterotróficos; 

-Energia e matéria 

num ecossistema; 

- Cadeias e teias 

alimentares; 

- Relações entre os 

seres vivos; 

-Biomas da Terra e 

biomas brasileiros. 

- Saúde Pessoal 

- Higiene Pessoal 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

PD1 

 

6º ANO A e G 

VÍVIAN 

• Identidades coletiva e 

individual. 

 

• Quem sou eu? Quem somos 

nós? 

• A importância do fazer na 

construção identitária 

 

• Relações entre ser e fazer. 

• Narrar-se: a narrativa 

como estratégia para 

organizar a sua/nossa 

história. 

• Elaboração e 

desenvolvimento de 

Projeto. 

 
• Construção/ 

apresentação de 

uma oficina/um 

produto realizado 

pelos alunos. 
PD2 

 

6º ANO A e E 

MAÍRA 

• Meu exemplo, seu exemplo: 

mulheres que mudaram o 

mundo. 

 

• Foco principal: artes plásticas 

écnicas de colagem; 

écnicas de pintura; 

écnicas de desenho. 

• Tema: Jogos pan-americanos: 

exemplos de superação nos 

jogos. 

 

Foco principal: artes cênicas 

- Consciência corporal; 

- Linguagem teatral; 

- Jogos dramáticos; 

-Teatro de bonecos. 

• Promovendo a paz: 

cantando a paz. 

 

• Foco principal: música. 

- Linguagem musical; 

- Criação de objetos 

sonoros; 

- Paródias musicais; 

- Jogos sonoros - musicais 

• Dia da 

Consciência negra: 

a influência da 

dança africana no 

Brasil. 

 

• Foco principal: 

dança. 

- Ritmos e 

melodias; 

- Brincadeiras 

ritmadas. 

ogos corporais e 

danças em grupo. 



 

 

 
DISCIPLINA 

ANO 
 CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 • Noções de elementos do texto 

poético: versos, estrofes, rimas, 

ritmo, linguagem figurada, figuras 

de linguagem. 

• Estudo do perfil biográfico dos 

seguintes autores e estudo de alguns 

de seus principais poemas: 
-Roseana Murray; 

-Nicolas Behr; 

-Tatiana Belinky 

-Cecília Meireles; 

-Carlos Drummond de Andrade; 

-Ruth Rocha; 

-Cristiane Sobral; 

-Conceição Evaristo; 

-Paulo Leminski; 

-Mário Quintana; 

• Estudo dos seguintes tipos de 

textos poéticos: 

-Poema canção (Vinicius de 

Moraes, Tom Jobim, Adriana 

Calcanhoto, Chico Buarque e 

Milton Nascimento, Legião Urbana, 

Gabriel, pensador); 

-Poema visual, Poema protesto, 

Haikai; 
-Quadras populares; 

-Dístico; 

-Soneto, Repente x Rap, Limerique; 

Poema em prosa. 

• Estudo dos elementos do texto 

teatral: organização; rubricas, 

diálogos, fatos, personagens, tempo e 

espaço, narrador, conflito, atos. 

-Leitura de textos teatrais diversos; 

-Estudo sobre o perfil biográfico e 

bibliográfico dos principais 

teatrólogos brasileiros; 

-Estudo sobre o teatro de fantoches 

no Brasil e no mundo; -Confecção de 

fantoches; 

• Análise crítica de adaptações 

literárias para produções 

audiovisuais; 

• Escolha de uma das obras 

abaixo, por parte do aluno, para a 

realização de análise da adaptação 

literária: 

• O auto da Compadecida. 

Ariano Suassuna; 

• Harry Potter e a pedra 

filosofal; 

• Desventuras em série. Mau 

Começo. Lemony Snicket. 

• Alice no país das maravilhas; 

• Análise de resenhas críticas; 

• Produção de Resenhas críticas. 

• Criação e edição de vídeos. 

• Leitura e análise de 

contos literários diversos. 

Estudo dos elementos do 

conto literário: Estudo 

comparado de contos 

literários adaptados para o 

cinema. Produção de contos 

literários;. Pesquisa sobre 

contistas brasileiros: perfil 

biográfico e bibliográfico: 

• Conceição Evaristo: 

Olhos d’água; 

• Clarice Lispector: 

Felicidade Clandestina; 

• Lima Barreto: O homem 

que sabia Javanês; 

• Murilo Rubião: O ex- 

mágico da taberna minhota. 

• João do Rio: O homem 

da cabeça de papelão; 

• Guimarães Rosa: A 

terceira margem; 

Famigerado; 

• Júlio Cortázar: Casa 

Tomada 

• Jorge Luiz Borges: O 

Jardim dos caminhos que se 

bifurcam 

• Arthur Conan Doyle; 

• Edgar Allan Poe: A carta 

roubada 

PD2 

6º ANO 

F e G 

LUCIENE 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

ARTE 

 

7º ANO 

A a J 

MAÍRA 

• A arte do Renascimento: 

-Pintura em óleo sobre tela; 

-O uso de luz e sombra; 

- O uso da perspectiva; 

- Composição piramidal da 

pintura. 

• Barroco europeu e brasileiro: 

emoção na pintura; 

lusão de movimento; 

xcesso de ornamento; 

so de temas religiosos. 

• Neoclassicismo em 

manifestações artísticas no 

Ocidente. 

• Academicismo brasileiro e 

Missão Artística Francesa. 

• O Romantismo e 

sua influência em 

manifestações 

artísticas 

brasileiras. 

• A influência do 

Realismo em 

manifestações 

artísticas 
brasileiras. 

 
PLANEJAMENTO ANUAL – 2019 

7º ANO 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 
PORTUGUÊS 

7º ANO 

 

A a J 

LUCIENE 

e         

MARINEIDE 

• Léxico/morfologia 

-Gênero, número e grau do 

substantivo e do adjetivo; 

-Gênero e número do artigo; 

-Gênero e número dos 

numerais. 

-Classificação dos pronomes; 

-Interjeição; 

-Preposição 

-Verbos regulares. 

• Sintaxe: 

-Frase nominal, oração e 

período. 

• Morfossintaxe 

 

lassificação do sujeito 

ujeito simples, composto, oração 

sem sujeito, sujeito oculto, 

sujeito indeterminado, núcleo 

do sujeito; 

• Ortografia 

-Usos do por que 

sos do “g” e “j”. 

• Produção de textos 

-Conto; 

-Fábula; 

-Lendas indígenas e africanas; 
-Mitos; 

• Léxico/morfologia 

-Advérbio 

-Locução Adverbial 

-Locução adjetiva 

-Locução prepositiva 

-Locução interjetiva 

-Estrutura do verbo 

-Conjugação de verbos 

irregulares : ser, estar, ter, 

haver, ir, dar, ficar, fazer, 

querer e pôr 

-Tempos do modo subjuntivo 

-Formas nominais dos verbos e 

locuções verbais. 

• Sintaxe 

 

-Concordância do verbo com o 

sujeito (conforme livro 

didático); 

-Verbos significativos e de 

ligação 

-Predicativo do sujeito 

-Classificação do predicado 

(nominal, verbal, verbo- 

nominal) 

-Concordância: Verbo e Sujeito 

• Acentuação 

• Léxico/morfologia 

-Verbos irregulares: vir, ver, 

trazer, ouvir, poder, pedir. 

-Os valores semânticos da 

preposição 

-A preposição na construção 

do texto 

-Funções dos pronomes 

pessoais retos e oblíquos 

• Morfossintaxe 

-Transitividade verbal na 

construção do texto 

-Complementos verbais: 

Objeto direto e objeto indireto 

• Acentuação gráfica: 

-Acento diferencial: pôr e por 

/ tem /têm, vem /vêm, 

pode/pôde 

• Ortografia 

-Ortografia: uso de “há” e “a” 

• Leitura e Produção 

Textual: 

-A carta pessoal 

-O cartão postal 

-Textos digitais: e-mail, blog, 

diário, Twitter, Facebook, 

wattsapp. 
• Livro paradidático 

• Léxico/ 

morfologia 

-O adjunto 

adnominal; 

-O adjunto 

adnominal na 

construção do 

texto 

-O adjunto 

adverbial 

-O adjunto 

adverbial na 

construção do 

texto 

• Acentuação: 

-Crase e 

acento Grave 

(estudo feito 

apenas pelo 

livro de 

gramática) 

• Ortografia: 

-Emprego de 

mal/mau/ 

mas/mais 

• Leitura e 

Produção 

Textual: 



 

 

 

 -Texto dramático; 

-Memória. 

• Livro paradidático: 

“Eu sou Malala”: como uma 

garota defendeu o direito à 

educação e mudou o mundo. 

Malala Yousafzai. Edição 

Juvenil. Editora Seguinte. 

• Projeto interdisciplinar: 

Meu Exemplo, O seu Exemplo 

-Acentuação gráfica: oxítonas 

e monossílabos tônicos e 

hiatos 

• Ortografia: 

-Emprego de: S/Z 

• Leitura e Produção 

Textual: 

-História em quadrinhos 

-Textos de exposição científica 

-Resumo 

Textos informativos (notícias, 

nota, release, verbete de 

dicionário, verbete de 

enciclopédia, sinopse). 

• Livro paradidático 

“Querido mundo: a história de 

guerra de uma menina síria e 

sua busca pela paz”. Editora 

Best Seller. Autora Bana 

Alabed. 

• Projeto interdisciplinar 

XIX Jogos Internos do 

Polivalente 

• Projeto interdisciplinar 

Oficina de fantoches, desenho 

e pintura no projeto Promoção 

da Paz. 

- A mala de Hana. Autora 

Karen Levine. Editora 

Melhoramentos. 

• Projeto Interdisciplinar 

-Culminância do projeto: 

Promoção da Paz 

-O cartaz 

-O artigo de 

opinião 

-Carta do 

Leitor 

-Resenha 

Crítica 

-O anúncio 

-O Jornal 

• Livro 

paradidático: 

-“A rosa do 

povo” Carlos 

Drummond de 

Andrade. 

Disponível em 

PDF. Editora 

Record 

• Projeto 

interdisciplin 

ar 

-Dia da 

Consciência 

Negra 

 
PORTUGUÊS 

7º ANO 

 

A a J 

LUCIENE 

e         

MARINEIDE 

 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

INGLÊS 

7º ANO 

 

A a J 

VIVIAN 

• Revisão: How do you say … in 

English?/ What's this/that?/ 

How do you spell …? 

• Vocabulário: gírias da internet, 

tecnologias; tipos de música, 

instrtumentos musicais 

• Revisão dos verbos there 

is/there are, to be, can, 

imperative 

• Presente contínuo: formas 

afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

• Presente Simples: forma 

afirmativa para I/ you/ we/ they 

• Presente Simples: forma 

afirmativa para he/ she/ it 

• Advérbios de frequência 

rpo humano 

• Revisão e consolidação do 

presente simples. 

• Diferenciação entre 

presente simples e presente 

contínuo. 

• Uso de pronomes objetos. 

• Uso de pronomes 

interrogativos. 

• Substantivos 

contáveis e 

incontáveis. 

• Comidas. 



 

 

 

 
 

DISCIPLINA 
ANO 

CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

ED. FÍSICA 

7º ANO 

 

A a J 

PEDRO 

• Esporte de rebatida (Tênis de 

Mesa); 

• Esporte com linha ou rede 

divisória (Queimada e Vôlei) 

• Esporte de invasão (Futsal) 

• Textos biográficos e 

jornalísticos sobre exemplos no 

meio esportivo. 

• Exercícios ginásticos – 

alongamento, calistenia, 

coordenação motora.. 

• Esporte de rebatida (Tênis de 

Mesa); 

• Esporte com linha ou rede 

divisória (Queimada e Vôlei) 

• Esporte de invasão (Futsal) 

• Ética desportiva e o “Fair 

Play” 

• XIX JIP 

• Práticas circenses - 

experimentação 

• Jogos e desafios 

cooperativos; 

• Atividades circenses 

(acrobacias, equilibrismo, 

malabarismo, pirâmides); 

• Esportes de invasão e de 

rebatida para experimentação 

(futsal, basquete, handebol, 

tênis de mesa.) 

• Estilos  de 

Capoeira (angola e 

regional)   e 

movimentos 

básicos (ginga, 

esquiva e golpes). 

• Musicalidade 

(instrumentos 

musicais e ritmo). 

• Jogo de rebatida 

com rede divisória 

– Badminton. 

• Esportes de 

invasão  para 

experimentação 

(futsal, basquete, 

handebol..) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA 

ANO 
CONTEÚDO – ÁREA 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

HISTÓRIA 

7º ANO 

A a J 

ROBERTA 

• Fim do Império Romano 

• Idade Média – CAP 2 

• As monarquias Nacionais 

– CAP 3 

• Renascimento e Reforma 

Protestante – CAP 4 

• Grandes navegações – CAP 5 

• África Subsaariana – CAP 6 

• Astecas, Maias e Incas – 

CAP 7 

• Os indígenas - CAP 8 

• Africanos na Colônia 

portuguesa – CAP 9 

• Produção de açúcar e 

os Holandeses – CAP 

10 

• Expandindo as 

fronteiras na América 

– CAP 11 

• A corrida do Ouro – 

CAP 12 



 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA 
ANO 

CONTEÚDO – ÁREA 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 • Geografia do Brasil 

xtensão territorial do Brasil; 

- A posição geográfica do 

território brasileiro; 

-A organização do espaço 

geográfico brasileiro; 

- Divisão político- 

administrativa do Brasil; 

- As divisões regionais. 

• População do Brasil 

-O crescimento da população 

brasileira; 

- O crescimento natural; 

- A distribuição da população 

brasileira; 

- Uma população 

irregularmente distribuída; 

- As migrações da população 

brasileira; 

- A distribuição da população 

por idade e sexo; 

- Transformações na estrutura 

etária brasileira; 

- A distribuição desigual de 

renda no Brasil 

• Brasil – Rural e Urbano 

-O campo e as cidades 

brasileiras; 

-Os problemas no campo 

brasileiro; 
- As cidades no Brasil. 

• Brasil Urbano 

-As cidades brasileiras 

e seus problemas; 

- A urbanização e a 

hierarquia das 

cidades; 

- Transformações 

espaciais de acordo 

com uma análise do 

território; 

- Relações de poder 

em diferentes escalas. 

GEOGRAFIA 

7º ANO 

A a J 

ALLAN 

 



 

 

 
DISCIPLINA 

ANO 
CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICA 

7º ANO 

A a J 

MARIAH 

e        

EDMILSON 

•Números naturais e operações 

-Representação da reta e 

comparação entre números 

naturais 

-Múltiplos e divisores de um 

número natural 

-Mínimo Múltiplo Comum 

com ênfase em situações 

problemas 

-Máximo Divisor Comum com 

ênfase em situações problemas. 

• Números inteiros e operações 

-Origem, estruturação dos 

números 

•Frações 

-Representações: algébrica, 

geométrica e utilizando a 

notação de conjunto 

enumerando seus elementos 

-Números opostos, módulo, 

comparação e simetria 

-Adição, subtração, 

multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação. 

•Números negativos 

-números racionais e suas 

operações 
-Reta numérica 

•Proporcionalidade 

- Escalas, plantas e mapas 

-Aplicações das razões 

-Grandezas diretamente 

proporcionais 

-Grandezas inversamente 

proporcionais 

•Razões e porcentagens 

-Porcentagens e representações 

de cálculos 

-Calculando o percentual 

-Da parte para o todo 

-Calculo direto de descontos e 

acréscimos. 

• Construindo e interpretando 

gráficos 
-porcentagens e gráficos 

-Construindo um gráfico de 

setores 

-Pictogramas 

•Áreas e volumes 

-Uma, duas e três dimensões. 

-Convenções entre as unidades 

de medida de superfície. 

-Comparando Áreas 

-Áreas de retângulo, quadrado, 

polígonos. 
• Equações Polinomiais de 

•Equações Polinomiais de 1 

grau. 

-Letras e Padrões 

-Equações 

-Algumas operações de letras 

e situações-problemas 

•Inequações 

-Desigualdade: Símbolos e 

propriedades 

-Inequações 

-Resolução de problemas com 

inequações 

•Sistema de equações com 

duas variáveis. 

•Ângulos/ 

Triângulos/ 

Circunferência 

-Congruência de 

segmentos de 

ângulos. 

-Ângulos 

Suplementares/ 

Complementares/ 

Opostos pelo 

vértice. 

-Problemas, 

ângulos e 

equações 

-Grau e 

subdivisões de 

grau 

-Bissetriz de um 

ângulo. 

•Existência de 

triângulos 

-Classificação e 

Construção de 

triângulos 

-Simetria de 

triângulos 

isósceles. 

-Simetria de 



 

 

 

 

MATEMÁTICA 

7º ANO 

A a J 

MARIAH 

e        

EDMILSON 

-Expressões numéricas e 

situações problemas 

•Sólidos Geométricos 

1 grau. 

-Letras e Padrões 

-equações 

-algumas operações de letras 

e situações-problemas 

*Inequações 

-Desigualdade: Símbolos e 

propriedades 

-Inequações 

-Resolução de problemas 

com inequações 

• Sistema de equações com duas 

variáveis. 

triângulos 

equiláteros. 

-Ângulos 

internos dos 

triângulos. 

-Soma de 

medidas dos 

ângulos internos 

de um 

quadrilátero. 

•Probabilidade e 

estatística 

•Grandezas e 

Medidas 

-Volume 

-Área de Figuras 

Planas 



 

 

 
 

DISCIPLINA 
ANO 

CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

CIÊNCIAS 

7º ANO 

A a J 

 

KELLEN 

e     

FLÁVIO 

• Noções de microscopia; 

• Metodologia científica; 

• Estudo e organização celular; 

• Características dos seres 

vivos; 

• Origem da vida; 

• Evolução das espécies; 

• Taxonomia; 

• Os reinos dos seres vivos; 

• Vírus; 

• Característica dos vírus. 

• Reino Monera; 

• Reino Protista; 

• Reino Fungi; 

• Principais características e 

diferenças; 

• Doenças virais, 

bacteriológicas e fúngicas. 

• Noções de imunização, soro, 

vacina e calendário de 

vacinação; 

• Saúde pública e saneamento 

básico. 

• Reino Plantae; 

• Características e 

classificação das plantas; 

• Morfologia, fisiologia e 

histologia das plantas; 

• Partes reprodutivas das 

plantas; 

• Fotossíntese, transpiração e 

respiração; 

• Plantas e o seu uso na saúde 

humana; 

• Meio Ambiente e relações 

ecológicas; 

• Educação Ambiental e 

sustentabilidade. 

• Reino 

Animalia; 

• Classificação 

dos 

invertebrados e 

vertebrados; 

• Características 

gerais e 

reprodução; 

• Estudo da 

flora e fauna do 

cerrado; 

• Animais em 

extinção; 

• Conservação 

da 

biodiversidade 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 

 

7º I e J 

KELLEN 

• Alimentação saudável. 

• Você é o que come. 

• Higienização dos alimentos. 

• Conservação dos alimentos. 

• Obesidade. 

• Deglutição e halitose. 

• Síndrome do respirador bucal. 

• Cárie. 

• Doença periodontal. 

• O banho. 

• Os cabelos. 

• As unhas. 

• O vestuário. 

• Chulé e CC. 

• A voz na 

adolescência. 

• Problemas 

oftalmológicos. 

• Alterações auditivas 

na adolescência. 

• Higienização das 

orelhas. 
 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 

 

7º F e G 

FLÁVIO 

• Separação de doenças para os 

alunos apresentarem em duplas 

ou trios. 

• Anatomia e fisiologia: 

antagens cardiorrespiratórias, 

musculoesqueléticas e 

neurológicas do exercício 

físico. 

• Noções de 

Comportamento 

Animal. 

• Evolução Humana: 

evidenciar a África como 

continente mãe da 

humanidade. 

• Matriz Genética 

Brasileira: como a origem 

cultural e genética da 

sociedade brasileira; uma 

tríade africana, ibérica e 

ameríndia com posterior 

acréscimo mongoloide 
(japoneses e chineses). 



 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

PD1 

 

7ºH 

ROSSANA 

➢ Higiene Física 

• Noções básicas de higiene 

pessoal e doenças relacionadas à 

falta de higiene. 

• Higiene corporal (cabelo, 

unhas, banho, suor, mãos). 

• Higiene bucal. 

• Relação entre higiene pessoal e 

interação social. 

• Causas de Bullying 

relacionadas à higiene pessoal 

(obesidade, sudorese, mau 

hálito, odores, dentre outros). 

➢ Higiene Ambiental 

• Hábitos para manutenção do 

ambiente saudável. 

• Cuidados de higiene em locais 

públicos (alimentação, 

banheiros e outros). 

 

➢ Saúde física 

• Alimentação saudável (natural 

x industrializada). 

• Pirâmide alimentar. 

• Conservação de alimentos. 

Atividade física adequada à 

saúde 

➢ Drogas e Saúde 

• Drogas lícitas e 

ilícitas. 

• Efeitos das drogas no 

organismo humano. 

• Prevenção ao uso de 

drogas. 

 

➢ Saúde mental 

• Hábitos para 

manutenção de uma 

mente saudável. 

• Importância da 

liberdade de expressão 

consciente para a saúde 

mental e o exercício da 

cidadania. 
• 

➢ Higiene íntima 

• Noções básicas de 

higiene íntima masculina 

e feminina. 

• Doenças relacionadas à 

falta de higiene íntima. 

 

➢ Recursos Naturais e 

Saúde 

• Manutenção da saúde 

nas culturas africana e 

indígena brasileira por 

meio de recursos naturais 

e sua importância para a 

saúde da população. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

PD1 

 

7º A a E 

RAFAEL 

• Política urbana na constituição 

Federal de 1988 

• Política de desenvolvimento 

urbano 

• O direito a cidade na CF/88 

• O Estatuto da Cidade 

• Plano Diretor 

 

Artigos da CF 88 (182 e 183) 

• As desigualdades sociais e 

urbanas brasileiras 

• As desigualdades sócio- 

urbanas no Distrito Federal e 

contexto da RIDE 

• Política agrícola e fundiária e a 

reforma agrária na CF/88 

• A função social dos imóveis 

urbanos e rurais 

 

Artigos da CF/88 184 ao 192 

Direitos Humanos 

Pacto de São José da 

Costa Rica 

• Contexto do pacto 

• Direito a vida 

• Direito à integridade 

pessoal 

• Direito à liberdade 

pessoal 

Princípio da legalidade 

e da retroatividade 

• Liberdade de 

consciência e de 

religião 

• Respeito as crenças e 

a liberdade religiosa de 

cada um. 

• Liberdade de 

pensamento e de 

expressão (até onde 

vai? Limites e 

possibilidades) 

• Acesso à cultura e ao 

lazer 

Igualdade perante a lei 

(isonomia). 



 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias 

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD2 

 

7º A a D 

GISELE 

• A ideia de direito durante a 

pré-história, Idade Antiga, Idade 

Média e Idade Moderna. 

• A História dos Direitos 

Humanos, no contexto da 

contemporaneidade. 

• A importância dos Direitos 

Humanos para a construção da 

cultura da paz. 

• A prática esportiva 
como  fator de 

desenvolvimento 
humano, e de inclusão 

social. 

• O Estado e as violações de 

Direitos Humanos. 

• A construção do 
movimento negro no 

Brasil, e seus impactos na 
elaboração da 

Constituição Federal de 
1988. 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias 

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD2 

 

7º E a H 

FÁBIO 

• Importância da Atividade 

Física na Adolescência; 

• Hidratação antes 

durante e após o 

Exercício Físico; 

• Como adquirir um estilo de 

vida saudável enquanto 

jovem; 

• Alimentação Saudável X 

Má Alimentação; 

• Os Malefícios do 

Sedentarismo para a vida; 

• Conhecimento básico e 

Cuidados com as Drogas 

sintéticas; 

• O que são Hormônios 

Naturais, Hormônios 

Sintéticos, Esteroides 

Anabolizantes, 

funcionalidade, 

necessidades e cuidados. 



 

 

 

 
 

DISCIPLINA 
ANO 

CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias 

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 • As quatro operações formais 

desenvolvidas na aritmética: 

soma, subtração, multiplicação 

e divisão. 

• Questões de diversas 

disciplinas cujo contexto 

requeira uma total concentração 

para a sua 

compreensão e posterior 

resolução da questão ali 

apresentada 

• Leitura de questões 

matemáticas e suas diversas 

formas de se enxergar o 

problema ali estabelecido. 

• Caça palavras e tabelas 

numéricas. 

• Raízes quadradas 

desenvolvidas em sala 

de aula. 

• Raciocínio lógico 

crítico e analítico com 

vistas a assimilação dos 

pontos chaves ali 

inseridos. 

• Raciocínio lógico 

quantitativo dentro de uma 

temática expositiva. 

• Estudo do raciocínio 

numérico com ênfase em 

resolução de problemas. 

• Questionários com temática 

de conhecimentos gerais para 

criar o interesse pelos fatos 

históricos. 

• Raciocínio qualitativo 

com geometria plana. 

• Figuras geométricas do 

quadrado, do triângulo e 

do hexágono. 
PD2 

 

7º I e J 

EDMILSON 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

ARTE 

8º ANO 

A a G 

LUANA 

• Teatro Renascentista Inglês – 

Teatro Elisabetano: William 

Shakespeare. 

- Comédia Dell’Art: Goldoni e 

Molière. 

- Leitura dramática e análise de 

textos teatrais. 

• Jogos dramáticos e teatrais 

como elementos da ação cênica. 

• Teatro Romântico, Realista e 

Naturalista. 

- Elementos teatrais presentes 

em obras de dramaturgos 

brasileiros representantes das 

correntes artísticas: 

Romantismo, Realismo, 

Naturalismo, entre outras. 

- Elementos da linguagem 

teatral: figurino, iluminação, 

sonoplastia, cenário, 

maquiagem e adereços. 

• Formação de plateia. 

• Montagem Teatral. 

- Movimento Expressivo. 

-Consciência corporal e 

expressividade vocal. 

• Estudo de 

manifestações e 

elementos culturais 

afro-brasileiros e 

indígenas na cultura 

afro-brasileira. 

- Elementos formais 
da dança. 

 
PLANEJAMENTO ANUAL – 2019 

8º ANO 



 

 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

PORTUGUÊS 

8º ANO 

A a G 

CLAUDETE 

• Gêneros: crônica e memória 

• Ponto de vista do narrador 

• Produção de textos: 

• Crônicas e memórias 

• Análise morfossintática 

• Revisão das classes 

gramaticais 

• Verbos regulares (tempos 

primitivos e derivados) 

• Verbos Irregulares 

• Uso dos porquês 

• Literatura 

• Projeto bimestral 

• Texto expositivo: 

-Reportagens 

• Produção de textos: 

-Reportagens sobre 

sustentabilidade 

• Período simples, Sujeito e 

predicado, oração absoluta. 

• Adjunto adnominal e 

complemento nominal. 

• Transitividade verbal, 

complemento verbal. 

• Emprego da letra S e Z 

• Literatura. 

• Projeto Bimestral 

• Textos publicitários 

• Conotação e denotação 

• Figuras de linguagem: 

. Comparação 

. Metonímia 

. Personificação 

. Hipérbole 

. Eufemismo 

. Ironia 

• Vozes verbais 

• Aposto e vocativo 

• Estudo das letras X e CH 

• Literatura 

• Projeto Bimestral 

• Textos dissertativos e 

argumentativos 

• Artigo de opinião 

• Resenha de mídia 

• Charge 

• Período composto, 

oração principal. 

• Noções de colocação 

pronominal. 

• Conjunções 

coordenativas 

• Orações coordenadas 

• Acentuação gráfica e 

pontuação 

• Literatura 

• Projeto bimestral 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

  
1º BIM 

 
2º BIM 

 
3º BIM 

 
4º BIM 

 

 

 

INGLÊS 

8º ANO 

 

A a G 

SANDRA 

E 

NÁDIA 

• Review – vocabulary – verbos 

de ação, nacionalidades, places 

in a city, fruit, animals, days of 

the week, months of the year. ( 

atividade diagnóstica) 

• Review – Present Continuous 

and Simple Present Tense. 

• Verb to be and there to be – 

simple past form. 

• Substantivos referentes a 

cidade. 

• Preposições in, on, at. 

• Adjetivos 

• Reading comprehension 

• Simple Past ( regular verbs – 

formas interrogativa, negativa e 

afirmativa) 

• Question-words (what, where, 

when, who, how, how many 

and how much) using Past 

Simple. 

• Simple Past (irregular verbs – 

formas negativa, interrogativa e 

afirmativa) 

• Reading Comprehension 

• Past Continuous /Progressive 

( formas afirmativa, 

interrogativa e negativa) 

• Simple Past X Past 

Continuous. 

• Uso de when X while. 

• Quantifiers ( many, much, 

few, little, a lot of) 

• Reading comprehension 

• Degrees of 

comparison 

(Comparative and 

superlative form)- 

equality, inferiority, 

superiority. 

Tag- questions 

Verb tenses review. ( 

Present, past and 

future) 

• * Reading 

comprehension. 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 • Profissionalismo no esporte 

(atletas, árbitros) com ênfase nos 

atletas das Olimpíadas Rio 2016 

• Gênero, etnias, orientações 

sexuais, classes sociais, biótipos, 

ética, inclusão, respeito mútuo, 

cooperação, solidariedade, 

participação social, princípios 

democráticos 

Jogos adaptados, jogos pré- 

desportivos 

• Jogos adaptados, jogos pré- 

desportivos, iniciação em 

esportes, ginásticas. 

• Força, velocidade, agilidade, 

resistência, equilíbrio, 

flexibilidade, lateralidade, 

percepção viso-motora (óculo- 

pedal e óculo-manual) 

 

• Jogos populares, jogos 

cooperativos, brincadeiras, 

esportes e danças. 

• Jogos populares, jogos 

cooperativos, brincadeiras e 

esportes 

• Jogos adaptados, jogos pré- 

desportivos 

Jogos Indígenas. 

• Gênero, etnias, 

orientações  sexuais, 

classes sociais, biótipos, 

ética, inclusão, respeito 

mútuo, cooperação, 

solidariedade, 

participação   social, 

princípios democráticos 

(continuação para o 

projeto bimestral) 

• Jogos adaptados, jogos 

pré desportivos 

Jogos populares, jogos 

cooperativos 

brincadeiras, esportes. 

ED. FÍSICA 

8º ANO 

 

A a G 

ELMER 

 



 

 

 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 • Absolutismo. 

- Revolução Inglesa. 

- Revolução Industrial. 

- Iluminismo. 

- Revolução Francesa. 

- Período Napoleônico. 

- Restauração/Congresso de 

Viena. 

- Revoluções Liberais. 

• Independência dos 

EUA. 

- Revolução do Haiti. 

- Independência da 

América Espanhola. 

- Inconfidência Mineira 

e Conjuração Baiana. 

- Período Joanino. 

- Processo 

independentista 

brasileiro. 

- Independência e I 

Reinado. 

- Período Regencial. 

• Independência e I 

Reinado. 

- Período Regencial. 

- II Reinado. 

• Liberalismo, Socialismo, 

Anarquismo. 

- Primavera dos Povos. 

- Imperialismo europeu e 

estadunidense: África, Ásia e 

América Latina. 

• - Lutas de resistência. 

HISTÓRIA 

8º ANO 

 

A a G 

ANA 

  



 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

GEOGRAFIA 

8º ANO 

A a G 

SELMA 

• Povos, nações Estados do 

mundo. 

• Um mundo com povos e 

culturas diferentes. 

• Fronteiras e Nações, lutas pelo 

território. Localização, 

regionalização e características 

do espaço natural. 

• Aspectos demográficos, 

políticos, socioeconômico. 

• Diversidade étnica e social. 

• Economia dos espaços 

urbanos. Formação 

socioespacial e cultural, 

conflitos e lutas sociais na 

América Latina. 

• Sistemas Capitalista e 

Socialista. 

• Mundo multipolar. 

• Queda do socialismo. 

• Globalização, Divisão 

Internacional do 

Trabalho e DIT. 

- tecnologia e emprego. 

• Primeiro Segundo e 

Terceiro Mundo. 

• Formação dos blocos 

econômicos. 

• América Latina 

-Tipos de 

colonização. 

- formações vegetais 

e clima. 

-América Latina - 

Aliada ao 

narcotráfico e aos 

interesses norte 

americanos. 

-Clima , hidrografia, 

relevo e vegetação. 

-Partilha e 

desestrutura das 

sociedades 

africanas. 

-Economia 

dependente. 

- Êxodo rural. 

- Desigualdade no 

espaço urbano 

• África 

-Cultura e religião mulçumana. 

Islamismo. 

- Questões territoriais. 

- Influência econômica. 

-Países desenvolvidos e países 

produtores de petróleo. 

- Monoculturas de exportação. 

Rizicultura. 

• Economia. 

-Economia e política. 

• Conflitos religiosos. 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

8º ANO 

A a G 

 

MICHELLA 

e      

EVELYN 

• Potenciação e radiciação 

- Propriedades 

- Raízes exatas e aproximadas 

• Números reais 

elações e reconhecimento de 

conjuntos N, Z, Q, irracionais 

(I) e reais (R). 

efinição, identificação e 

representação algébrica e 

geométrica. 

• Números irracionais 

efinição, identificação e 

representação algébrica e 

geométrica 

istória de números: número PI, 

comprimento e área de 

circunferência. 

• Monômios e 

Polinômios 

efinição, identificação e 

representação algébrica e 

geométrica 

alor numérico 

perações com polinômios 

rodutos notáveis 

• Expressões 

algébrica 

- Fatoração, 

simplificação de 

expressões 

algébricas 

• Equações do 1º 

grau 

• Sistemas de 

equações do 

primeiro grau 

-Métodos de 

resolução de 

situações-problema. 

- Representação 

geométrica 

• Estudo de Polígonos 

• Propriedades e classificação 

de triângulos e quadriláteros. 

• Soma de ângulos internos e 

externos de triângulos e 

quadriláteros. 

• Ângulos 

Classificação e construção 

Ângulos opostos pelo vértice, 

ângulos adjacentes, ângulos 

consecutivos e bissetriz. 

Ângulos complementares e 

suplementares 

Ângulos formados por retas 

paralelas cortadas por 

transversal. 

• Figuras planas e espaciais. 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

  
1º BIM 

 
2º BIM 

 
3º BIM 

 
4º BIM 

 • A espécie humana; 

• A organização do corpo 

humano; 

• Nutrição grupos alimentares 

e hábitos saudáveis; 

• Sistema digestório. 

• Sistema respiratório; 

• Sistema cardiovascular; 

• Sistema imunológico. 

• Sistema excretor; 

• Sistema 

locomotor; 

• Sistema 

reprodutor; 

• Infecções 

Sexualmente 

Transmissíveis 

(IST). 

• Sistema nervoso, endócrino e 

sensorial; 

• Hereditariedade e 

biotecnologia; 

• Drogas: substâncias lícitas e 

ilícitas. 

 

C.N. 

8º ANO 

 

A a G 

SANTANA 

 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 

 

8ºA a G 

NÁDIA 

• Bullying (textos) 

• Textos em Inglês e 

Português (diversos) 

• 70 Anos da Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos 

• Textos em Inglês e 

Português (diversos) 

• Água - Fonte de Vida 

• Textos em Inglês e 

Português 

• Compreensão dos 

diferentes gêneros textuais 

em Inglês e Português 

 

 
DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 • PROJETO 

CONSCIÊNCIA: 

-De quem eu vim. 

-Pesquisa da história da 

família do aluno, árvore 

genealógica, infância dos 

pais, brincadeiras, sonhos 

que tinham e que ainda 

têm. 

• De onde eu vim e o que 

aconteceu. 

• Recorte da própria história 

do aluno, desde seu 

nascimento (com informações 

do ano de nascimento, 

passando por uma reflexão da 

sua história e da percepção de 

como o mundo se modificou 

desde seu nascimento). 

• Onde estou e quem sou eu. 

• Reflexão pessoal sobre o 

momento em que está 

vivendo e como se percebe 

enquanto pessoa. 

• Para onde eu vou/onde 

quero chegar. 

• Um exercício de 

imaginação e sonho, em que 

se discutem as possibilidades 

e os objetivos para o futuro, e 

como esses sonhos podem 

ser alcançados. 

PD2 

 

8ºA a E 

ALESSANDRA 

 



 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

PD2 

 

8ºF e G 

PAULO 

• Jogos de xadrez e de 

damas: 

- histórico. 

- regras. 

- estratégias básicas. 

• Jogos para estimular a 

memória (conteúdos das 

disciplinas regulares ou de 

outros temas). 

- Alimentação saudável 

- Hidratação. 

- Funcionamento do sistema 

digestório. 

- Higiene pessoal 

• Atividade física e: 

- Sedentarismo. 

- Depressão. 

- Stress. 

- Qualidade do sono. 

- Osteoporose. 

- Cardiopatias. 

- Diabetes. 

- Sistema imunológico. 

- Autoestima. 

• Exercícios de: 

- Raciocínio lógico. 

- Memória. 

- Socialização. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

ARTE 

9º ANO 

 

A a J 

ALESSANDRA 

• Conceitos de Arte digital, 

mídia, animação, cinema, 

fotografia. 

• Profissões e mercado de 

trabalho na arte, antigas e 

atuais (mundo digital). 

• Conceitos de luz e cor. 

• Arte moderna e seus 

movimentos. 

• História da evolução do 

Teatro. 

• Estudo da dramaturgia 

Brasileira (Nelson Rodrigues, 

Augusto Boal, Dias Gomes, 

Gianfrancesco Guarnieri, Plínio 

Marcos e Ariano Suassuna). 

• Elementos de linguagem 

teatral: figurino, iluminação, 

sonoplastia, cenário, 

maquiagem e adereços. 

• Jogos dramáticos com 

elementos de ação cênica. 

• Interpretação e compreensão 

crítica das danças assistidas de 

diferentes épocas e culturas. 

• Compreensão do uso do 

corpo na dança. 

• Ações básicas de esforço: 

flutuar, torcer, empurrar, 

deslizar, chicotear, sacudir, 

pontuar e socar. 

• Refletir sobre a 

influência da música 

indígena, africana e 

europeia na 

construção da cultura 

musical brasileira. 

• Observar 

criticamente músicas 

de mídia (“jingles”, 

canções, 

propagandas, novelas, 

filmes...) 

• Analisar 

criticamente músicas 

da atualidade. 

• Conhecer 

tendências estéticas e 

 
PLANEJAMENTO ANUAL – 2019 

9º ANO 



 

 

 

 
 

ARTE 

9º ANO 

 

A a J 

ALESSANDRA 

de movimentos de 

manifestos artísticos 

brasileiros (bossa 

nova, tropicalismo, 

canção de protesto, 

jovem guarda, 

mangue beat, entre 

outros). 

• Conhecer diferentes 

grupos étnicos, suas 

manifestações 

musicais e suas 

contribuições para a 

construção do 

patrimônio cultural 

do Brasil e do Distrito 

Federal. 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

PORTUGUÊS 

9º ANO 

 

A a J 

CARLA 

e     

LILIAN 

• Contos 

• Revisão sobre período simples 

e termos da oração. 

• Conjunções coordenativas 

(revisão) 

• Pontuação no período 

simples. 

• Acentuação gráfica I 

• Período composto por 

subordinação (orações 

subordinadas substantivas). 

• Homônimos e parônimos I 

• Estrutura das palavras 

• Processos de formação das 

palavras. 

• Produção de textos de 

mistério e suspense. 

• Debates regrados; 

• Editorial; 

• Apreensão do sentido global 

do texto; 

• Orações subordinadas 

adjetivas – uso do pronome 

relativo; 

• Acentuação gráfica II – 

(hiatos e ditongos) 

• Pontuação II ( uso da vírgula 

nas orações subordinadas 

adjetivas); 

• Homônimos e Parônimos II; 

• Figuras de Linguagem 

Colocação pronominal. 

• Artigo de opinião; 

• Acentuação Gráfica III 

• Tipos de argumentos; 

• Pontuação no período 

composto; 

• Orações subordinadas 

adverbiais; 

ncordância Verbal e Nominal 

(Noções Gerais); 

• Figuras de 

linguagem II; 

• Regência verbal e 

nominal; 

• Estudo da crase; 

• Alguns elementos 

notacionais da escrita; 

• Textos 

reivindicatórios e 

propositivos. 

• Ensaios. 



 

 

 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 
1º BIM 

 
2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

INGLÊS 

9º ANO 

A a J 

Nádia 

• Revisão: 

- Simple Past (Regular, Irregular) 

- Degrees of Comparison 

(Comparative/Surpelative) 

- Future Simples 

- Future Continuous 

- Reading comprehension texts 

- Reading comprehension texts 

- Reflexive pronouns 

- Modal Verbs ( can, could, may, 

might, should, must ). 

- Indefinite pronouns ( some, any 

) 

- Present Perfect Tense 

- Present Perfect Continuous 

- Past Participle 

- Reading 

- Comprehension 

- Advérbios ( since, for, already, 

yet, just ) 

- Past Perfect 

- Future Perfect 

-Reading 

Comprehension 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias 

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

ED. FÍSICA 

9º ANO 

A a J 

 

PAULO 

e    

LUZIA 

VOLEIBOL: 

- Toque. 

- Manchete. 

- Saque por baixo. 

- Cortada. 

- Histórico 

- Regras 

FUTSAL: 

- Histórico. 

- Regras básicas. 

- Domínio de bola. 

- Controle de bola. 

- Condução de bola. 

- Passe. 

- Chute. 

- Cabeceio. 

HANDEBOL: 

- Histórico. 

- Regras básicas. 

- Empunhadura. 

- Passes. 

- Recepção. 

- Arremesso. 

- Drible. 

- Finta. 

BASQUETEBOL: 

- Histórico. 

- Regras básicas. 

- Drible. 

- Arremesso. 

- Finta. 

- Bandeja. 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 

 

 

 

 

 

 
HISTÓRIA 

9º ANO 

A a J 

DENISE 

• Segunda Revolução 

Industrial; 

Neocolonialismo na África e 

Ásia; 

• Expansão Imperialista do 

Século XIX; 

• Darwinismo social; 

• O nascimento da República 

no Brasil e os processos 

históricos até a metade do 

século XX; 

• Experiências republicanas e 

práticas autoritárias: as tensões 

e disputas do mundo 

contemporâneo; 

• A proclamação da República 

e seus primeiros 

desdobramentos; - 

A questão da inserção dos 

negros no período republicano 

do pós-abolição; 

• Os movimentos sociais e a 

imprensa negra: a cultura afro- 

brasileira como elemento de 

resistência e superação das 

discriminações; 

-Primeira República e suas 

características: contestações e 

dinâmicas da vida política e 

• Totalitarismos e conflitos 

mundiais 

-O mundo em conflito: a 

Primeira Guerra Mundial – 

1914 a 1918; 

• Anarquismo e socialismo 

utópico e científico; 

• A questão da Palestina; 

• A Revolução Russa 

• Crise do Capitalismo e suas 

consequências mundiais; 

Regimes Totalitários: a 

emergência do fascismo e do 

nazismo; 

• A Segunda Guerra Mundial. 

• Judeus e outras vítimas do 

holocausto como ciganos, 

deficientes físicos, 

homossexuais e minorias 

religiosas; 

• As guerras mundiais, a crise 

do colonialismo e o advento 

dos nacionalismos africanos e 

asiáticos; 

• A Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a questão dos 

Direitos Humanos 

• Guerra Fria: 

onfrontos de dois modelos 

políticos; -Contestações e 

revoluções na Guerra Fria; 

rimavera de Praga; 

• Governos populistas no 

Brasil de 1945 a 1964. 

Industrialização e processo de 

urbanização; 

iscussões acerca da construção 

de Brasília e das regiões 

administrativas do Distrito 

Federal; 

• Governo Militar no Brasil e 

na América Latina: 
s processos de resistência; 

s questões indígenas e negras 

na ditadura militar; 

• As experiências ditatoriais 

na América Latina; 

• Políticas econômicas na 

América Latina. 

• Processo de 

redemocratização do Brasil e 

da América Latina; 

Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, 

negros, jovens, etc.) 

• A guerra do Vietnã; 

A guerra da Coreia; 

Revolução Cubana; 

• A Primavera de 

Praga; A Revolução 

Cultural Chinesa; 

Maio de 1968; 

Movimentos culturais 

no Brasil e no Mundo 

na década de 1960 

• Movimentos pan- 

africanistas e pan- 

arabismo; 

• “Nova República 

Brasileira” – a partir 

de 1988; 

• Pluralidades e 

diversidades 

identitárias na 

atualidade: idoso, 

movimento negro, 

feminista, LGBT, 

entre outros; 

• Globalização e nova 

ordem mundial. 

• “Descolonização” 

dos continentes 

africano e asiático. 
• Conflitos do século 



 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

9º ANO 

A a J 

DENISE 

cultural no Brasil entre 1900 e 

1930; 

-A institucionalização do 

regime oligárquico: 

coronelismo, política dos 

governadores, política do café 

com leite; - 

Movimentos de resistência no 

campo e na cidade: Revoltas 

Canudos, Contestado, Cangaço, 

Chibata, Vacina; 

ovimento Operário; 

período varguista e suas 

contradições; 

-O trabalhismo e seu 

protagonismo político. 

• A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

e 1989 aos dias atuais; 

• Os protagonismos da 

sociedade civil e as alterações 

da sociedade brasileira; 

• A questão da violência 

contra populações 

marginalizadas; 

• O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização. 

XXI, a questão do 

terrorismo e o dilema 

dos refugiados. 

• As pautas dos povos 

indígenas no século 

XXI e suas formas de 

inserção no debate 

local, regional, 

nacional e 

internacional. 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

 •As revoluções técnico- 

científicas, cadeias industriais, 

fontes de energia e 

consequências do uso dos 

recursos naturais. 

•Globalização e 

desenvolvimento tecnológico: 

aproximação entre as nações e 

os povos e influência de culturas 

hegemônicas e seus impactos. 

•Blocos econômicos mundiais, 

empresas internacionais, 

organizações econômicas. 

• Localização, regionalização e 

características do espaço 

natural. 

• Aspectos demográficos, 

políticos, sociais e econômicos. 

• Reconfiguração do espaço 

político e econômico da 

Europa. 

•Localização, regionalização e 

características do espaço 

natural. 

•Aspectos demográficos, 

políticos, sociais e 
econômicos. 

•Localização, 

regionalização e 

características do 

espaço natural. 

•Aspectos 

demográficos, 

políticos, sociais e 

econômicos. 

GEOGRAFIA 

 

9º ANO 

 

A a J 

FÁBIO 

 



 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 3 – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

MATEMÁTICA 

9º ANO 

A a J 

KÁLIKA 

e      

EVELYN 

• Potenciação 

• Propriedades 

• Radiciação 

• Propriedades 

• Simplificação de radicais 

• Operações com radicais 

• Racionalização 

• Noção de estatística 

• Equações do 2º GRAU 

• Fórmula Resolutiva 

HÁSKARA) 

• Resolução de equação do 2º 

GRAU 

uações-Problema 

• Razão, Proporções e Teorema 

de Tales. 

• Equação biquadrada, 

equação irracional e equação 

literal do 2º grau. 

• Semelhança de triângulos 

• Relações métricas no 

triângulo retângulo 

• Teorema de pitágoras 

• Razões trigonométricas no 

triângulo retângulo 

• Perímetro e àreas 

das principais figuras 

geométricas 

• Matemática 

financeira: juros 

simples 

• Noções de funções 

do 1º e 2º graus 

 
DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

C.N. 

9º ANO 

 

A a J 

ÁUREA 

e      

KARINA 

• Propriedades gerais e 

específicas da matéria 

- Estados de agregação da 

matéria 

-Fenômenos químicos e físicos 

-Estados físicos da matéria 

• Substâncias químicas 

-substância pura e composta 

-mistura 

• O átomo 

-estrutura atômica 

.-elementos químicos 

. Classificação dos elementos 

químicos 

..tabela periódica 

. ligações químicas 

..ligação iônica 

..ligação covalente 

..ligação metálica 

. reações químicas 

..lei da conservação das massas 

..evidências das reações 

químicas 

. funções químicas 

..ácidos 

..bases 

..indicadores químicos e pH 

. Movimento 

..cinemática 

..queda dos corpos 

..tipos de movimentos 

. Forças 

..força resultante 

..leis de Newton 

..tipos de força 

. Trabalho e energia 

..trabalho 

..potência 

..energia 

. Calor e temperatura 

..escalas 

termométricas 

..transferências de 

calor 

..processos de 

propagação de calor 

. Ondas e som 

. Luz 

..características 

..optica geométrica 

..visão humana 



 

 

..sais e óxidos. 
 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 

 

9ºA a G 

ANA 

escobrir a si mesmo como 

forma de cuidar de si mesmo. 

- Pensamentos e atitudes: o 

bom senso. 

- Liberdade: uma conquista 

pessoal. 

- Liderança sobre si mesmo: 

escolhas diárias. 

- O cuidado em família. 

- O cuidado na Escola. 

- Desenvolvendo a empatia. 

- O respeito às diferenças e a 

Tolerância. 

• - Afetividade. 

- Sustentabilidade. 

- Criatividade e iniciativa. 

- Melhoria da qualidade 

ambiental do lugar que 

vivemos. 

- Importância e grandeza do 

Planet Terra. 

Nova ética. 

- Gratidão pela vida. 

- Respeito à vida. 

- O luto. 

- O amor como 

essência da vida. 

ida: uma celebração 

contínua. 

 

 
DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 

 

9ºH e I 

PAULO 

Jogos de xadrez e de damas: 

- Histórico. 

- Regras. 

- Estratégias básicas. 

- Jogos para estimular a 

memória (conteúdos das 

disciplinas regulares ou de 

outros temas). 

- Alimentação saudável 

- Hidratação. 

- Funcionamento do sistema 

digestório. 

- Higiene pessoal 

Atividade física e: 

- Sedentarismo. 

- Depressão. 

- Stress. 

- Qualidade do sono. 

- Osteoporose. 

- Cardiopatias. 

- Diabetes. 

- Sistema imunológico. 
- Autoestima. 

Exercícios de: 

-Inteligência. 

- Raciocínio lógico. 

- Memória. 

- Socialização. 



 

 

 
DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD1 

 

9ºJ 

LUANA 

• Leitura dramática, criação e 

análise de textos teatrais. 

• Composição e apresentação 

de dramaturgia e elementos de 

encenação. 

• Jogos teatrais e dramáticos 

como elementos da ação cênica. 

• Leitura dramática, criação e 

análise de textos teatrais. 

• Elementos da linguagem 

teatral: figurino, iluminação, 

sonoplastia, cenário, 

maquiagem e adereços. 

• Jogos teatrais e dramáticos 

como elementos da ação 

cênica. 

• Construção e interpretação de 

personagens em diversos 

espaços e contextos. 

• Jogos teatrais e dramáticos 

como elementos da ação 

cênica. 

• Elementos básicos e 

consciência corporal: 

expressividade vocal; 

Movimento Expressivo. 

• Montagem Teatral. 

• Jogos teatrais e 

dramáticos como 

elementos da ação 

cênica. 

• Formação de 

plateia. 

• Noções de 

corporeidade 

baseadas em culturas 

afro-brasileiras  e 

indígenas. 

 

 
DISCIPLINA/ANO  CONTEÚDO – PROJETOS PD1 e PD2  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD2 

 

9ºA a C 

Elmer 

• . Recursos naturais – Água – 

uso e conservação 

• . Bioma Cerrado – a Caixa 

d’água do mundo 

• . Crise hídrica do DF 

• . Consumismo e suas 

consequências negativas à 

produção de água 

• . Cinco Rs (Respeitar, 

repensar, reduzir, reutilizar e 

reciclar). 

• . Uso das florestas como 

meio de sobrevivência e 

produção de água 

(sustentabilidade) 

• . Ampliação (área externa) e 

manutenção do bosque da 

escola 

• . Bioma Cerrado e 

a Cultura Negra. 

• . Sustentabilidade 

do Bioma Cerrado e 

suas implicações 

econômicas. 



 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD2 

 

9º E a H 

SELMA 

- Leis máximas de uma nação, 

elas dão status de Estado a um 

país e determinam todo o seu 

ordenamento jurídico. 

- Materiais e formais; 

- escritas e não escritas; 

- Reduzida e variada 

/Codificada e 

Legal; 

- Dogmática e Histórica. 

- Promulgadas e Outorgadas 

- Flexível Semirrígida e Rígida. 

Como funciona a Constituinte. 

- A primeira Constituinte 

brasileira. 

- Quem pode participar da 

Assembleia Constituinte. 

- Quando ocorreu a última 

Assembleia Constituinte no 

Brasil. 

- O que são e como funcionam 

as Cláusulas Pétreas. 

- Artigos 1º ao 4º. 

- Como funciona a 

Constituinte. 

- A primeira Constituinte 

brasileira. 

- Quem pode participar da 

Assembleia Constituinte. 

- Quando ocorreu a última 

Assembleia Constituinte 

no Brasil. 

 

- O que são e como 

funcionam as Cláusulas 

Pétreas. 

 
- Artigos 1º ao 4º. 

Artigo 5º da 

Constituição do 

Brasil. 

Título II -Dos 

Direitos e Garantias 

Fundamentais 

-Capítulo I 

Dos Direitos e 

Deveres Individuais e 

Coletivos 

- Incisos: 

Do I ao LXXVIII  

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD2 

 

9ºI 

SANTANA 

• Processo de envelhecimento 

sofrido pelo corpo. 

• Como envelhecer com 

qualidade. 

• Planejando minha velhice. 

• Como o idoso é tratado no 

nosso país. 

• Compreensão de que a 

prática esportiva traz benefícios 

para a saúde. 

• A busca do “corpo perfeito”. 

• Os riscos do uso de 

anabolizantes. 

• Os testes antidopings. 

• Compreensão da 

importância dos avanços 

tecnológicos para a 

humanidade. 

• Cientistas que 

influenciaram a 

humanidade. 

• Máquinas que mudaram 

o mundo. 
• O laser e o futuro. 

• O povo brasileiro: 

a miscigenação. 

• Escravidão: 

passado negro. 

• A cultura afro- 

brasileira. 

• Grandes 

personagens negras 

do nosso país. 



 

 

 

 
 

DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD2 

9ºJ 

ÁUREA 

• O meu exemplo, o seu 

exemplo 

• Barragem de Brumadinho 

(impactos ambientais) 

• Elaboração de Cartaz. 

• Artigo 217 da Constituição 

(sobre prática desportiva). 

• II Guerra Mundial 

(Ciência & Tecnologia). 

• .Contribuições 

culturais de origem 

africana. 

 
DISCIPLINA/ANO CONTEÚDO – ÁREA 1 – Códigos, Linguagem e suas Tecnologias  

 1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

PD2 

 

9ºD 

KARINA 

• Alimentação, 

• Higiene bucal, 

• Higiene dos alimentos, 

• Higiene das mãos, 

• Atividade física 

O que sei sobre meus 

antepassados ? 

• Doenças hereditárias e 

profilaxia 

• Avanços na área da saúde no 

período do nascimento dos pais 

que aconteceu na minha 

infância? 

• Doenças e questões de 

saúde que ocorrem na 

infância 

• Vacinas e sua 

importância 

• 

• Administração da 

saúde do adolescente 

e do adulto 

• Dst’s 

• Gravidez indesejada 

e planejamento 

familiar 

• Drogas 

• Saúde mental 
 

 

*PD – Parte Diversificada 

PD1 – A TURMA TEM APENAS UMA AULA POR SEMANA 

PD2 – A TURMA TEM DUAS AULAS POR SEMANA 
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10.1 - A MATRIZ CURRICULAR DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO CEF POLIVALENTE 
 
 

 

Matemática 
 

História 

Ciências Naturais 

Arte 
 

Educação Física 
 

2- Expressão e 

Saúde Corporal 

 

TOTAL 

3 – Laboratório 

Experimental 

Português 

Componentes 

Curriculares 

   Carga Horária Semanal por ano  

Geografia 

Língua 

Estrangeira 

Moderna 

1 - Expressão e 

Criatividade 

Parte Diversificada 

Base Semanal Comum 

 

Partes do Currículo 
6 

º 
 

0 
5 

7 

º 
 

0 
5 

8 

º 
 

0 
5 

9 

º 
 

0 
5 

0 
5 

0 
5 

0 
5 

0 
5 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
4 

0 
4 

0 
4 

0 
4 

0 
2 

0 
2 

0 
2 

0 
2 

 

0 
2 

 

0 
2 

 

0 
2 

 

0 
2 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
3 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 
DIMENSÕES DE GESTÃO: Pedagógica 

 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Promover 

ações que 

auxiliem 

a prática 

pedagógica 

do 

professor 

Engajar 100% 

dos docentes no 

aperfeiçoamento 

da prática 

pedagógica 

Estimular 

a 

realização 

d 

e 

cursos 

d 

e 

formação 

continuada 

na 

EAPE, 

Un 

B, 

coordenações 

Equipe 

Gestora, 

Supervisão 

pedagógica, 

Supervisão 

administrativa 

, Corpo 

docente 

Durante o ano de 

2019 

Em grupos 

de 

debates e 

com 

palestras 

de 

professores 

multiplicadores 

durante 

a 

coordenaç 

ão coletiva 
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  pedagógicas 

e outras 

instituições 

que os ofereçam 

   

Promover ações 

que facilitem a 

logística 

 

de 

funcionamento 

Envolver 

100% dos 

professores e 

Coordenação 

Pedagógica 

Sensibilização 

da equipe 

pedagógica da 

escola quanto à 

importância da 

Todos 

 

os 

professores e 

todos os 

envolvidos na 

Coordenaçõ 

es coletivas 

Formulário de 

autoavaliação de 

projetos 

pedagógicos 
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da escola no dia  realização coordenaç    

de culminância  e participação ão   

de projetos  nas culminâncias pedagógic   

  de projetos a   

  pedagógicos    

Estimular a Promover Elencar temas de Equipe gestora e Mensal Criação 

 

e 

 

d 

formação do palestras e interesse para Supervisão  Formulário  

professor no oficinas práticas votação dos Pedagógica  Eletrônico 

 

a 

 
par 

espaço das com 100% dos professores   avaliação 

 

o 

 
d 

coordenações professores a fim visando a   evento.  

pedagógicas de estimular o promoção de     

 aperfeiçoamento palestras e     

 dos professores, oficinas, para as     

 no espaço de quais os     

 coordenações professores     
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tenham interesse 

em participar. 
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Fomentar 

a 

funcionalidade 

da 

Bibliote 

ca Escolar 

Que 100% dos 

estudantes leiam 

o mínimo de 2 

livros literários 

por bimestre, 

diferentes 

daqueles que 

são de leitura 

obrigatória na 

escola. 

Desenvolviment 

o de 

projet 

os pedagógicos 

de 

leitura 

promovidos 

entre 

bibliotecárias e 

professores 

Bibliotecárias 

Professores 

d 

os diversos 

componentes 

curriculares 

Bimestral Formulário 

específico 

 
de 

Autoavaliação 

e fichas de 

leitura 

Fomentar 

a 

funcionalidade 

do 

Laboratór 

io de 

Informática 

Otimizar 

em 100% 

o 

funcionamen 

to das 

máquinas 

disponíveis 

no 

Solicitar 

serviço de 

manutenção por 

parte de 

técnico 

especializado 

junto à 

Regional 

Equipe Gestora Mensal Caixa de 

sugestões do 

Laboratório de 

Informática. 
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 Laboratório 

de 

Informática 

de Ensino do 

Plano 

Piloto; 
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  Solicitar junto à 

Regional 

 
de Ensino do 

Plano Piloto 

servidor 

destinado 

 
ao trabalho junto 

ao 

laboratório. 

   

Implementar 

 
 

os projetos 

pedagógicos 

anexados 

 

ao presente 

documento 

Envolver 100% 

da comunidade 

escolar 

Engajar os 

professores 

regentes e os 

estudantes, na 

Pedagogia de 

Projetos, por 

meio de 

incentivos e 

Equipe 

Gestor 

a, Supervisor 

Pedagógico, 

Coordenação 

Pedagógica 

Bimestral Formulário 

 
 

de autoavaliação 

 
 

do projeto 

pedagógico 
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  premiação.    

Ampliar a Envolver 50% Engajar Equipe já Semanal Formulário 

Específico 

 
de 

avaliação 

a 

 

 

 

 

 

 

d 

oferta do dos estudantes e estudantes e formada  

Programa de professores professores para pertencente  

  os benefícios da   

   ao  

   Programa de 

Plena 
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Plena Atenção 

na Escola (PE) 

 prática da Plena 

Atenção na 

escola, por meio 

de palestras, 

reportagens 

científicas e 

exercícios 

práticos 

introdutórios. 

Atenção, 

Supervisor 

Pedagógico 

e Equipe Gestora 

 implantação 

 
 

do PAE 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Resultados Educacionais 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
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Incremento 

do nível de 

proficiência 

em Língua 

Portuguesa 

Aumentar para 

25% o número 

de alunos 

concluintes    do 

Ensi 

no Fundamental, 

no nível 5 

de 

proficiência em 

Institucionalizaç 

ão de Projeto de 

Leitura Coletiva 

na área verde da 

escola. 

Todos 

o 

s 

professores 

 
da escola 

Semanal Formulário 

específico 

 
de 

avaliação 

 
do projeto 
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 Língua 

Portuguesa, 

conforme 

dad 

os 

da Prova Brasil. 

    

Incremento 

 
 

do Nível 

 
 

de 

Proficiência 

Matemática 

d 

os alunos 

concluintes 

d 

o Ensino 

Aumentar 

para 

25% o número 

de alunos 

concluintes do 

Ensino 

Fundamental, 

no 

nível 5 

de 

proficiência 

matemática, 

conforme 

Institucionalizaç 

ão de Projeto 

Pedagógico da 

área de 

Matemática para 

ser desenvolvido 

em todos os 

anos de 

escolaridade. 

Professores 

 
 

de Matemática 

Bimestral Formulário 

específico 

 
de 

avaliação 

 
do projeto 
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Fundamental dados 

da Prova Brasil 

    

Incremento do Engajar 100% Trabalhar com Professores de Bimestral Simulados 

 

e 

avaliações 

no 

molde da 

Prova 

Brasil e 

resultado 

 

d 
IDEB no ano de dos professores descritores de Língua   

2019, e estudantes mais baixo Portuguesa e  

 para a desempenho Matemática   

 escola ficar o 

mais 

por parte dos    
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 próximo 

possível da 

meta projetada 

de 6.5 

estudantes 

, 

conforme 

avaliações 

diagnóstic 

as 

realizadas. 

  oficial da 

Prova 

Brasil. 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Participativa 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
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Fortalecer 

vínculos e 

a comunicação 

entre 

a 

comunidade 

 
de 

pais 

e 

responsáveis e a 

escola 

Envolvimento 

de 100% 

da 

comunida 

de escolar 

Reuniões 

bimestrais, 

Projetos 

bimestrais, 

Reuniões junto 

ao SOE, envio 

de 

circulares, 

envio de 

e-mail’s, envio 

de 

SMS’s, 

Ligações 

Equipe 

gestor 

a, equipe 

pedagógica, 

Serviço 

de 

Orientação 

Escolar 

Ano de 2019 Registros em 

Ata, formulários 

 
de 

avaliação 

 
de projetos 
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  telefônicas por 

parte 

d 

a 

coordenação e 

gestão escolar 

quando 

necessário. 

   

Fortalecimento 

do 

Grêm 

io Estudantil 

Engajamento 

d 

e 100% 

d 

os 

estudantes para 

a participação 

representativa 

no Grêmio 

Estudantil na 

realização 

Reuniões  com 

responsáveis 

pelo Grêmio 

Estudantil, apoio 

a iniciativa dos 

estudantes, 

Equipe gestora e 

coordenação 

pedagógica 

Ano de 2019 Reuniões 

mensais  entre 

supervisão 

pedagógica   e 

representantes 

do grêmio 

estudantil   para 

alinhamentos. 
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 mensal do Show 

de Talentos 

no 

Intervalo Cultural 

    

Fortalecimento Engajamento  
d 

d 

 

d 

Reuniões  Equipe Gestora Ano Letivo Registro em 

Ata de 

demandas 

do 

Conselho 

Escolar, 

do  mensais, dar  e Membros  de 2019 

Consel e 100% publicidade às     

ho  deliberações,  do   

Escolar os 
 

s 
à Conselho Escolar   

 membros      

 
o 
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 Conselho 

Escolar nas 

demandas 

escolares,  em 

seus diversos 

segmentos. 

reuniões e 

aos 

editais 

do 

Conselho 
Escolar. 

  bem 

co 

mo 

deliberaçõ 

es 

tomadas 

coletivida 

de. 

d 

as 

pe 

la 

Parceria com 

o 

Engajar 100% da Reunião co 

m 

Equipe Gestora e Ano Letivo 

d 

e 

Formulário  

Teatro d 

a 

equipe 

pedagógica 

diretores da Unip 

e 

Professores 201 

9, 

Terceiro específico par 

a 

Universidade para 

estabelec 

er 

encaminhamento Responsáveis 

pelo 

Bimestre avaliação de 

Paulista  parceria com 

o 

de projetos e 

cartas 

Projeto  projetos  

  Teatro da 

Unip 

oficiais.    bimestrais  

  para a realização       

  da culminância       
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DIMENSÕES DE GESTÃO: de Pessoas 
 

OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

do 

projeto 

interdisciplinar 

do 

terceiro bimestre 
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Divulgar as 

ações da escola 

Atualização de 

50% do site da 

escola e das 

páginas em redes 

sociais 

Inserir Planos de 

Ensino 

Anuais 

elaborados 

pelos 

professores, 

bem 

como, 

cronogramas 

de 

deveres de 

casa, 

por disciplina, 

em 

cada bimestre. 

Eleger professor 

responsável 

entre aqueles 

co 

m restrição de 

sala de aula 

Bimestralmente Criação 

de 

formulário 

eletrônico 

para 

avaliação on- 

line do site da 

escola 



160 

Centro de Ensino Fundamental Polivalente – Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019 – Arte em Educar 

161 

 

 

Realização de 

avaliação 

institucional 

por via digital, 

através do 

“google 

forms” 

Receber 100% 

dos formulários 

de 

avaliação 

institucional, 

bem como, ter 

acesso 

aos 

relatório 

s gerados 

automaticamente 

pelo software, 

para 

Envio do link do 

formulário 

eletrônico para o 

e-mail 

dos 

diversos 

segmentos 

da 

unidade 

escol 

ar que 

respondem à 

Comissão 

d 

e 

Elaboração 

e 

atualização 

 
do Projeto 

Pedagógico 

Anualmente, 

 
 

no quarto 

bimestre. 

Por meio 

de campo 

próprio no 

formulário 

eletrônico a 

ser 

desenvolvido. 
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 facilitar e 

otimizar 

a atualização 

do PP 2020. 

avaliação 

institucion 

al 

   

Reuniões de Engajar 

100% 

d 

o 

s 

Reuniões  Comissão d 

e 

Ano de 2019 Registros em ata 

avaliação do representant 

es 

d 

e 

bimestrais para Elaboração do 

PP, 

Projeto segmentos d 

a 

avaliação do Equipe Gestora 

Pedagógico comunidade n 

a 

Projeto   

Institucional necessidade d 

e 

Pedagógico   

 atualização d 

o 

Institucional  

 Projeto    

 Pedagógico    

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Financeira 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃ 

O 

RESPONSÁVEI 

S 

CRONOGRAM 

A 

Elencar prioridades de 

compra para viabilização do 

trabalho 

pedagógico 

100% 

 
 

de 

materiais 

adquiridos 

Fazer 

levantamen 

to 

de 

materi 
al 

Equip 

e 

Gesto 

ra 

Semestral Avaliação 

institucion 

al, 

Atas de 

reuniões. 
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 com didático-    

antecedênci pedagógico 

a necessário 

 para 

 

a 

 execução 

d 

e 

 projetos 

 

e 

 aulas, 

junt 

o 

 aos 

 professores 

 

e 

 adquirir 
tai 

s 

 materiais. 
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Engajar pais, estudante 

e 

Aumentar Realização 

de 

Equipe Bimestral Formulário de 

professores para a contribuição em 50% 

a 

projetos de Pedagógica autoavaliação de 

na APM. arrecadaçã 

o 

educação  projeto bimestral 

 da APM financeira e   

  aplicação   

  recursos   

  públicos 

junto 
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  à 

comunidade 

que 

promovam 

a cultura da 

doação de 

recursos 

financeiros 

à instituição 

escolar, via 

APM. 

   

Promover a gestão financeira 

de forma transparente e 

participativa, 

de acordo com os princípios da 

legalidade, impessoalidade, 

moralidade, 

proporcionalidade/razoabilida 

de 

, 

publicidade e eficiência 

dos recursos públicos e 

privados destinados à 

100% 

d 

os 

recursos 

Elaborar e 

submeter à 

aprovação 

do 

Conselho 

Escolar às 

diretrizes 

específicas 

de 

administraçã 

o 
, em 

Equip 

e 

Gesto 

ra 

APM 

Consel 

ho 

escolar 

Durante o ano de 

2019 

Reuniões 

 
 

do Conselho 

Escolar 
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escola  consonânc 

ia 
com 
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  as normas 

de 

orientaçõe 

s gerais da 

Secretaria 

de Estado 

de 

Educação 

do Distrito 

Federal 

   

Utilizar os recursos dentro 

da legislação vigente de 

maneira a reduzir gastos e 

realizar prestação 

de contas com clareza e 

precisão 

100% 

d 

os 

recursos 

Elaborar os 

planos de 

aplicação 

financeira, 

a 

respectiva 

prestação 

de contas e 

submeter à 

apreciação 

e 

aprovação 

do 

Conselho 

Escolar, 

em 

qualquer 

Consel 

ho 

Escolar 

Equipe 

Gestora 

e APM 

Durante o ano de 

2019 

Reunião 

 
 

do Conselho 

Escolar 
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  tempo    

Aplicar de forma efetiva e 

racional as verbas oriundas 

do 

PDAF e PDDE, após ampla 

discussão e elaboração 

prévia 

100% 

d 

os 

recursos 

Elaborar e 

submeter à 

aprovação 

do 

Consel 

ho 

Escolar 

Durante o ano de 

2019 

Reunião 

 

do Conselho 

Escolar 
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da ata de prioridades 

realizada pelos membros do 

Conselho Escolar 

 Conselh 

o 

Escolar 

às 

diretrizes 

específic 

as de 

administraçã 

o 

, em 

consonânc 

ia com 

as normas 

de 

orientações 

gerais da 

Secretaria 

de Estado 

de 

Educação 

do Distrito 
Federal. 

Equipe 

Gestora 

e APM 
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Realizar a apresentação da 

ata de 

prestação de contas 

trimestral, por 

meio de quadro de aviso 

próprio a 

ser instalado ao lado 

da secretaria 
da escola 

Envolv 

er 

100% 

dos 

recurso 

s 

Elaborar e 

submeter à 

aprovação 

do 

Conselho 

Escolar às 

diretrizes 

específicas 

Consel 

ho 

Escolar 

Equipe 

Gestora 

e APM 

Durante o ano de 

2019 

Reunião do 

Conselho 

Escolar 
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DIMENSÕES DE GESTÃO: Administrativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEI 

S 

CRONOGRAMA 

Estender 

a 

informatização 

das 

atividad 

es 

administrativas 

Tornar o trabalho 

administrativo 

100% 

informatizado 

Realizar 

formaçõe 

s 

continuad 

as 

Avaliação 

contínua 

 
do 

processo 

 
de 

informatização 

das práticas 

administrativas 

Equipe gestora 

e Supervisor 

administrativo 

Ao longo do ano 

de 2019. 
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Viabilizar a 

participação 

do corpo 

docente e 

demais 

servidores em 

programas de 

treinamento e 

formação 

continuada 

Atender a 

100% 

das demandas 

dos professores 

de 

demais 

servidores 

mediante 

agendamento 

prévio 

Realizar 

formações 

e 

m coordenações 

pedagógicas 

Promover 

grupos de 

estudo durante 

as 

coordenaçõ 

es pedagógicas, 

conforme temas 

de interesse 

dos 

professores. 

Equipe 

gestor 

a, Supervisor 

administrativo, 

Supervisor 

Pedagógico, 

Equipe 

Pedagógica e 

 
demai 

s 

servidores 

Ao longo do ano 

de 2019 
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Manter 

atualizado e 

organizado o 

serviço de 

escrituração 

escolar 

(registros, 

documentação 

dos alunos, 

diários de 

classes e atas), 

de documentos 

e pastas dos 

professores e 

dos arquivos de 

memorandos, 

ofícios, atas e 

prestações 
de conta); 

Envolver 

100% do 

pessoal 

administrativ 

o 

Coordenar e 

supervisionar 

os serviços 

de todos os 

setores que 

subsidiam a 

melhor prática 

e fluidez 

administrativa 

; 

Avaliação 

Institucion 

al 

Equipe 

gestor 

a, Supervisor 

administrativo, 

Supervisor 

Pedagógico, 

Ao longo do ano 

de 2019 

Promover 

ações que 

assegurem a 

conservação e 

preservação 

do 

patrimônio 
escolar 

Envolver 100% 

da comunidade 

escolar 

Realizar 

campanh 

as 

para 
conservação do 

patrimônio e da 

estrutura física 

da UE 

Avaliação 

institucional, 

Inventário 

anual 

Todos 
o 

s 

segment 

os 

escolare 

Ao longo do ano 

de 2019 
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    s  

 

 
  

Agir com pró 

atividade na 

manutenção 

constante da 

estrutura física 

da Unida 

Escolar 

Envolver 100% 

da comunidade 

escolar 

Receber e 

utilizar os 

recursos 

materiais 

oriundos da 

SEDF. 

Realizar 

campanh 

as 

para 

conservação do 

patrimônio e da 

estrutura física 
da UE 

Avaliação 

institucional 

Inventário 

anual 

Equipe Gestora Ao longo do ano 

letivo de 2019 
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11.2 - Propostas de soluções para melhorar os resultados: 

11.2.1 Quanto à recuperação e à reprovação: 

 
✓ Campanhas junto às famílias para conseguir a participação das mesmas na 

vida escolar dos filhos. Os recursos usados serão: reuniões pedagógicas 

(pais e professores), atendimento individual aos pais no dia da entrega dos 

boletins por todos os professores, pelo SOE, Psicologia Escolar, Sala de 

Recursos e pela Direção, solicitação da presença dos pais à Escola sempre 

que se fizer necessário, através de telefonemas, recados pela Agenda 

Escolar e convocação por escrito; 

✓ Acompanhamento, pela equipe gestora, dos alunos cujas famílias são 

carentes e não têm condições de adquirir uniforme e material escolar, 

utilizando recursos da APM, e orientando quanto aos deveres; 

✓ Recuperação paralela num processo contínuo a partir do momento que são 

detectadas as falhas, com a utilização de material adequado e 

acompanhamento familiar, com o objetivo de recuperar os estudantes com 

baixo rendimento e alocá-los no ano de escolaridade correspondente à sua 

idade, eliminando a distorção idade/ano escolar; 

✓ Atendimento das turmas pelo Professor Conselheiro e individual pela 

Direção, quando detectadas deficiências de aprendizagem ou problemas de 

ajustamento social; 

✓ Reuniões do Conselho de Classe, preventivo, para avaliar cada aluno, as 

turmas, os métodos e os instrumentos utilizados, fazendo-se levantamento 

dos problemas e estabelecendo ações para solução dos mesmos. 
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11.2.2 - Quanto à Aprendizagem: 

 
 

Na consecução dos objetivos do Sistema de Ensino, constatou-se que a 

avaliação de cada conteúdo, dos métodos e dos instrumentos utilizados, deve ser 

uma constante na rotina escolar. 

No CEF Polivalente, essa avaliação é feita em reuniões do Conselho de 

Classe e Coordenação Pedagógica quando se estabelece métodos e processos para 

correção das disfunções detectadas. 

Para que haja qualidade no processo ensino e aprendizagem, de acordo 

com as metas estabelecidas, com um constante processo de avaliação, o Centro de 

Ensino Fundamental Polivalente desenvolve atividades tais como: 

✓ Projetos interdisciplinares; 

✓ Uso de material didático – manutenção, divulgação e atualização de 

material e equipamento didático, fazendo dos recursos audiovisuais meios 

para enriquecimento das atividades. Usando os recursos do PDDE, por 

exemplo, o CEF Polivalente mantém atualizada a mapoteca (mapas 

geográficos e históricos) 

✓ Maior envolvimento com as Famílias – é mantido um trabalho constante 

com as famílias, levando-as a participarem das atividades da Escola e a se 

interessarem mais pelas tarefas escolares dos filhos. Além disso, o CEF 

Polivalente procura dar apoio às famílias na educação dos filhos, 

promovendo encontros com os professores, Direção e organizando 

palestras, que orientem a melhorar o convívio com os filhos. Foi feito o 

cadastramento de e-mail dos responsáveis para envio de 

informes/comunicados e outros; 

✓ Conteúdos Programáticos – no início do ano letivo, os pais recebem o 

Conteúdo Programático, organizado por bimestre e por série, para que os 
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mesmos acompanhem o desenvolvimento do conteúdo durante o 

bimestre/ano letivo em cada disciplina; 

✓ Cronograma de Atividades – junto com o Conteúdo Programático, os pais 

recebem, através dos alunos e por email, o Cronograma Anual de 

Atividades, onde além dos eventos, já estão estabelecidas as datas para 

reuniões pedagógicas, provas bimestrais, entrega de boletins com reunião 

de pais, etc. Este cronograma possibilita às famílias acompanharem as 

atividades da escolares, prevendo os períodos em que os alunos deverão 

estudar mais intensamente, quando ocorrerão determinadas atividades, etc 

✓ Reuniões de Equipe – nos dias destinados à Coordenação, as equipes se 

reúnem para planejarem suas atividades, 

✓ prepararem testes e provas, separarem material para as aulas, etc. Nessas 

reuniões, a Direção usa um período para avaliar o trabalho pedagógico 

desenvolvido em sala de aula, o rendimento escolar das turmas e dos 

alunos; 

 
11.2.3 - Avaliação do Rendimento Escolar 

 
 

O critério de avaliação no Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

atende às normas estabelecidas pelo Regimento Interno da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal, em seu Capítulo XIII, Seção II do Título I, e têm 

como funções básicas: Estabelecer “feedback” ao professor sobre as condições de 

ensino por ele programadas. 

A avaliação constitui atividade constante, ocorrendo, no mínimo, ao 

final de cada unidade com registros nos Diários de Classe ou Diário Eletrônico 

nos canhotos a serem entregues na Secretaria, em fichas individuais, nos boletins 

e Históricos Escolares. 
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Visando identificar se os objetivos educacionais propostos foram 

alcançados, em termos de desenvolvimento integral do aluno, a avaliação 

observará aspectos cognitivos, a participação do aluno (assiduidade, pontualidade, 

tarefas, relacionamento com o grupo, apresentação pessoal e dos trabalhos, 

independência intelectual, iniciativa, etc.) e o levantamento da assiduidade em 

todos os componentes curriculares. 

Para se ter uma unidade de trabalho na Escola, em Conselho de Classe 

estabeleceu-se que a menção seria obtida de acordo com as Diretrizes de 

Avaliação vigentes. Deste modo todos os instrumentos de avaliação têm caráter 

formativo. Os pontos são distribuídos da seguinte forma: Até 50% para provas e 

testes e os outros 50% que serão adquiridos por outros instrumentos de avaliação. 

Quanto às dificuldades encontradas no processo de avaliação, a equipe 

gestora do Polivalente tem mantido com os professores diálogos constantes sobre 

os critérios de avaliação onde são feitas sugestões e críticas quanto aos meios e 

aos fins dessas, quanto ao que acontece em sala de aula e o que se espera, em 

forma de desempenho do aluno, e ainda, quanto aos objetivos da educação, à 

filosofia de ensino da escola. 

Além de assinaturas de revistas pedagógicas, de encontros e dos cursos 

oferecidos pela SEEDF, a equipe gestora do Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente promove palestras com especialistas em determinados assuntos. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

 
 

O Projeto Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

possui uma Comissão Permanente de Elaboração e Acompanhamento formada 

por representantes dos vários segmentos da comunidade escolar, com o 

objetivo de promover a constante atualização deste documento para 

concretização de suas metas. 

Este documento, após aprovado, pela Secretaria de Educação do 

Distrito Federal e Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro será 

disponibilizado por meio do site da escola, na sala dos professores e na 

coordenação pedagógica para apreciação de professores, pais, estudantes e 

demais interessados que o desejar. 

O acompanhamento do Projeto Pedagógico é feito por todos os 

membros da comunidade escolar, em reuniões específicas, com registro no 

livro de atas da escola, e comunicação de decisões em Circulares 

encaminhadas para todos os segmentos da escola e aos pais dos alunos, em 

vias impressas, vias digitais: por e-mail, pelo site da escola e disponibilizadas 

em quadros de avisos específicos com a finalidade de destacarmos os avanços, 

as críticas, as sugestões para o bom andamento das atividades escolares, em 

observância à Lei 4.751 de 07 de fevereiro de 2012, que estabelece os 

postulados da Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito 

Federal. Tais reuniões ocorrem: 

Semanalmente: com os membros da direção e nos momentos de 

coordenação pedagógica dos professores, a fim de realizar comunicados, 
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reforçar os projetos integradores das disciplinas, realizar o planejamento das 

atividades técnicas, administrativas e pedagógicas; 

Mensalmente: com membros do Conselho Escolar visando estabelecer 

planos de metas para a correta aplicação dos recursos financeiros da escola. 

Bimestralmente: com a participação dos pais, responsáveis e 

estudantes para que a escola passe a eles comunicados importantes e discuta o 

rendimento dos estudantes e oriente o hábito de estudo a fim de maximizar o 

processo de aprendizagem; 

Semestralmente: com prestação de contas em Assembleias Gerais das 

quais participam parte muito expressiva da comunidade escolar. 

Além das reuniões estabelecidas, nossa autoavaliação enquanto 

instituição responsável pelo processo educacional deste país é diária, pois a 

todo momento revemos nossa prática pedagógica, nossas formas de 

comunicação, nossos padrões de relacionamento, a fim de garantir que nossa 

atividade fim: a educação seja entregue com a qualidade que nosso público 

alvo deseja. 

Anualmente, com aplicação da avaliação institucional, por meio de 

questionários físicos e digitais (Google Forms) com o objetivo de mapear 

junto à comunidade escolar o alcance das metas estabelecidas em nosso 

Projeto Pedagógico, para nos inteirarmos de quão satisfeita está a comunidade 

escolar com os serviços que têm recebido dos diversos segmentos desta 

unidade de ensino. 

O processo de avaliação ocorre mediante preenchimento de 

questionários com perguntas direcionadas à avaliação dos diversos segmentos 

da escola. Esta avaliação tem sido frutífera para percebermos nossas 

fragilidades, aos olhos da comunidade, promovermos a correção das mesmas 

e fortalecer ainda mais os pontos fortes elencados. Sendo ponto de partida para 
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reestabelecimento de metas, desenvolvimento dos projetos pedagógicos, 

estímulo à formação continuada dos profissionais e outras ações que se fizerem 

necessárias. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO 
PILOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

“Lembrar a guerra para promovermos a paz” 

 

 
Projeto Interdisciplinar apresentado ao 
Centro de Ensino FundamentalPolivalente 
para composição do Projeto Político 
Pedagógico do ano letivo de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASÍLIA/DISTRO FEDERAL 
MAIO DE 2019 
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Governador do Distrito Federal 

Ibaneis Barros Rocha Júnior 

 

Secretário de Estado de Educação do DF 

João Pedro Ferraz dos Passos 
 

Diretor do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

Cleber Villa Flor Santos 
 

Vice-Diretora do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

Cláudia Caixeta da Silva Pinho 

Professoras idealizadoras e responsáveis pelo projeto: 

Professora Luciene Pereira 
Doutora em Literatura Comparada pela UFMG 
Contato: luciene.pereira@edu.se.df.gov.br 
Telefone: 61 999616094 

 

Professora Michella Aparecida Medeiros Maia 

Professora Especialista em Matemática 
Contato: chellamedeiros@yahoo.com.br 
Telefone: 61996233099 

 

 

DADOS INSTITUCIONAIS 

 
Nome da Instituição: Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

Entidade Mantenedora: Secretaria de Educação do Distrito Federal 

Código da Escola (INEP): 53000927 

Endereço: Setor de Grandes Áreas Sul - SGAS W/5 Quadra 913 Módulos 57/58, 
Plano Piloto, CEP: 70390-130, 

Localização: Urbana: Asa Sul, Brasília, Distrito Federal 

Telefone: 61 3901-7691 

e-mail: cefpolivalente.polivalente@gmail.com 

mailto:luciene.pereira@edu.se.df.gov.br
mailto:chellamedeiros@yahoo.com.br
mailto:cefpolivalente.polivalente@gmail.com
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Visão 1944 

Meus olhos são pequenos para ver 
a massa de silêncio concentrada 

por sobre a onda severa, piso oceânico 
esperando a passagem dos soldados. 

 

Meus olhos são pequenos para ver 
luzir na sombra a foice da invasão 

e os olhos no relógio, fascinados, 

ou as unhas brotando em dedos frios. 
 

[...] 
 

Meus olhos são pequenos para ver 
a bateria de rádio prevenindo 

vultos a rastejar na praia obscura 
aonde chegam pedaços de navios. 

 

Meus olhos são pequenos para ver 
o transporte de caixas de comida, 

de roupas, de remédios, de bandagens 
para um porto da Itália onde se morre. 

 

[...] 
 

Meus olhos são pequenos para ver 
uma casa sem fogo e sem janela 

sem meninos em roda, sem talher, 
sem cadeira, lampião, catre, assoalho. 

 
 

Meus olhos são pequenos para ver 
os milhares de casas invisíveis 

na planície de neve onde se erguia 
uma cidade, o amor e uma canção. 



 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 
Até mesmo Drummond, autor que ostenta uma percepção 

singularmente filtrada e perspicaz em seus diversos poemas, quando diante da 

visão do cenário desolador da Segunda Guerra Mundial, em 1944, deseja ter 

cerrados os olhos para a devastação que corrói as esperanças do seu tempo e rouba 

a todos a sua paz. No poema que introduz este projeto, o autor assume a pureza e 

pequenez da visão de uma criança ainda muito pequena cujos olhos, mesmo que 

possam enxergar, não podem compreender toda sorte de pesadelos que uma guerra 

é capaz. 

Não obstante, é ainda através de seu poema que somos remetidos aos 

horrores da pior das guerras ocorrida na Modernidade. É ainda através deste 

poema que podemos nos lembrar da necessidade de cumprir nosso dever de 

formadores de um novo mundo para que as crianças de hoje sejam preservadas de 

terem tal cenário diante de si, ocorrendo na realidade de seu próprio tempo. 

Portanto, é na perspectiva de contribuir para a construção de um mundo de paz 

que propomos, através deste projeto, uma abordagem interdisciplinar da Segunda 

Guerra Mundial, numa perspectiva humanizadora e edificante. 

Não podemos esquecer que, mesmo não vivendo hoje em um cenário 

de guerra generalizada como no período de 1939-1945, a sociedade 

interconectada e globalizada apresenta a nossas crianças e jovens imagens de 

conflitos, morte e destruição como espetáculos sobre os quais não é realizado 

nenhum tipo de reflexão solidificando um círculo vicioso e destrutivo que ratifica 

Theodor Adorno em seu imprescindível ensaio Educação após Auschwitz quando 

este pensador afirma que “nossa sociedade, ao mesmo tempo em que se integra 

cada vez mais, gera tendências de desagregação”. Destarte, a exposição a tais 

imagens rouba do indivíduo em formação um dos valores humanos mais 

elementares: a capacidade de se compadecer, de se sensibilizar com o sofrimento 
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do próximo, daquele que é vítima da barbárie dos nossos dias e, pior ainda, rouba 

a possibilidade de processar tais acontecimentos e ressignificá-los, o que setorna 

é sintomático de um espaço social em que a vida deixa de ter a sua importância, 

evidência de uma sociedade que caminha rumo ao caos preceptor das guerras. 

Jacques Rancière em O Espectador emancipado atenta para o que 

concebe como a “pedagogia do embrutecimento” praticada em nossos tempos pela 

sociedade do espetáculo cujo poder devastador é acelerado pelas tecnologias da 

informação. A esta pedagogia propõe outra alternativa: a emancipação intelectual, 

sustentada sobre o argumento da igualdade das inteligências, através do qual 

defende que todos os indivíduos humanos são capazes de se desenvolverem 

através da prática da observação, seleção, comparação e interpretação que, 

levando a uma atitude reflexiva, torna o indivíduo capaz de transpor o caminho 

que vai “daquilo que ele já sabe àquilo que ele ainda ignora” tornando-se mais 

consciente da sua humanidade e das necessidades dos seres humanos ao seu redor. 

O pensador propõe que diante da multiplicidade das imagens com que 

somos bombardeados passemos de uma atitude passiva (inativa) para uma atitude 

ativa, emancipadora, a ser conquistada por meio do questionamento do olhar e da 

ação, compreendendo-se as estruturas de dominação e sujeição que estão por trás 

de cada evento. 

O evento aqui em análise é emblemático neste sentido. Afinal, foi com 

a Segunda Guerra Mundial que pessoas de diversos pontos do mundo puderam ter 

contato com a propaganda da guerra, por meio de vídeos, jornais e revistas que 

eram também armas de combates, pois, por meio da disseminação de peças 

publicitárias, as potências buscavam hegemonia e legitimidade para um discurso 

que ratificava a atrocidade de suas práticas. 

Ademais, a divulgação das imagens filmadas por soldados britânicos e 

soviéticos aos chegarem em campos de concentração como Auschwitz, Bergen- 

Belsen, Buchenwald e Dachau libertando aqueles que ainda foram encontrados 
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vivos são emblemáticas da penetração do espetáculo da barbárie na sociedade pós- 

guerra. Estas imagens, que foram reunidas na película Memória dos Campos 

editada sob a supervisão de Alfred Hithcock, foram capazes de deixar em choque 

até mesmo o mestre do suspense e foram vetadas pelos próprios aliados, à época, 

devido ao impacto de seu conteúdo. 

Neste universo posterior à Segunda Guerra Mundial, é sempre 

necessário relembrar o ensaio de Theodor Adorno onde afirma que “a exigência 

que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo 

ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justifica- 

la”. Em outras palavras, após o absurdo dos campos de concentração, o educador 

deve ter o compromisso com uma prática pedagógica responsável, que leve seus 

estudantes à humanização, a fim de contribuir para o desenvolvimento de um 

ambiente educacional e social equilibrado. 

Todos sabemos da importância do ensino da ciência, das línguas e da 

matemática, contudo, tais conhecimentos por si não são suficientes para a 

edificação do ser humano se não for possível levá-lo a construir um aprendizado 

significativo o suficiente para transformar seu modo de pensar, de ver, de sentir e 

de agir em relação ao próximo. 

Afinal, não foram pessoas desprovidas de capital intelectual que 

idealizaram, edificaram e comandaram operações nos campos de concentração. 

Muitos foram formados nas escolas mais tradicionais do planeta, já que naquela 

época a Alemanha era um dos líderes de inovação científica. Metódicos e 

sistemáticos, os doutores da agonia eram não apenas os engenheiros que 

edificaram os campos de extermínio, mas os cirurgiões, que operavam a sangue- 

frio, enfermeiros, que encaminhavam centenas de judeus para câmaras de gás e 

exterminavam recém-nascidos, químicos capazes de lançar ácido sobre corpos 

humanos com o fim exclusivo de observarem a reação do mesmo em contato com 

a substância. A elite de geneticistas de Hitler – entre os quais o Doutor Mengele 

que veio ao Brasil depois da guerra e era considerado como “cavalheiro dotado 
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de charme irresistível” – vaticinaram, fundamentados no racismo biológico, a 

condenação dos povos não arianos, na busca de uma solução científica para o 

aperfeiçoamento de uma raça pura, realizando experimentos com corpos 

humanos, tornando seres humanos cobaias da tentativa de encontrar explicação 

racional para a irracionalidade dos 6 milhões de assassinatos, geradores de dor, 

humilhação e torturas inimagináveis para aqueles que eram submetidos às práticas 

de tortura através das quais as suas vidas eram decepadas. 

Até mesmo o ensino das artes padece se não for capaz de despertar nos 

educandos a sensibilidade inerente a toda prática artística, preocupando-se 

sobremaneira com a técnica, com o método, ou com um conteúdo meramente 

intelectualizante. Afinal, foi neste mesmo período que maestros profissionais 

lideravam orquestras formadas com o fim de agradar e distrair a SS (patrulha de 

elite nazista), golpeando a cabeça de músicos e musicistas que errassem uma única 

nota, quanto mais intensa a atividade da SS, mais longa a duração das 

apresentações. 

A maior parte da tecnologia que hoje conhecemos foi desenvolvida ou 

aperfeiçoada em virtude do ineditismo de situações vivenciadas neste período que 

demandavam rápida comunicação e ação entre nações e determinava, inúmeras 

vezes, quem sobreviveria e quem padeceria. 

Nesta perspectiva, observa-se que a atuação profícua dos profissionais 

de ensino é fundamental para a formação de cidadãos equilibrados 

emocionalmente e intelectualmente, capazes de contribuírem por meio de suas 

habilidades e competências para a edificação de uma sociedade tolerante, justa e 

igualitária. 

É nesta perspectiva que visamos oportunizar aos estudantes do Ensino 

Fundamental do CEF Polivalente uma oportunidade para refletir e ressignificar o 

aprendizado relativo aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, bem como 

à necessidade de se pensar em estratégias para a reconstrução de um mundo 

pacífico para todos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 
 

A partir deste projeto “Lembrar a guerra para promovermos a paz”, 

visamos cumprir com a função social da escola, estabelecida em nosso Projeto 

Pedagógico, cumprindo o compromisso de socializar o saber sistematizado, isto 

é, o conhecimento que a sociedade concebe como fundamental para a transmissão 

às novas gerações. Manifesta portanto, seu compromisso com os parâmetro 

emanados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o Conselho Nacional de 

Educação, o currículo formalizado pela Base Nacional Comum Curricular, a 

chamada BNCC, bem como, seu compromisso com o currículo elaborado pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal o chamado “Currículo em 

movimento”. Visando, por um lado, a absorção de conteúdos relevantes, por parte 

dos estudantes, para o seu pleno letramento e para o seu sucesso acadêmico bem 

como, e visando, por outro lado, a formação do pensamento autônomo e crítico 

que propicie encontrar soluções para os problemas cotidianos que afetam a ele, à 

sociedade e ao mundo em que vive. 

Diante dos desafios que este novo século nos impõe de eliminação de 

fronteiras entre as mais diversas áreas do saber, o CEF Polivalente assume o 

compromisso de educar numa perspectiva de formação de estudantes criativos 

capazes de responderem a contento à demanda social e universal de pensarem fora 

dos limites tradicionalmente estabelecidos, de forma a contribuírem para a 

ressignificação dos papéis sociais: uma necessidade imposta por um novo mundo 

em que a inovação tecnológica rompe as barreiras e promove revoluções nos 

perfis profissionais antes consolidados, impondo desafios às novas gerações que 

buscam um lugar no mercado de trabalho. 

Por meio deste projeto, o CEF Polivalente cumpre com sua função de 

agir em prol da mediação de conflitos que são replicados de forma acrítica no 

âmbito da instituição. Estimulando a consciência dos estudantes para o impacto 

destes conflitos no seio da sociedade, de forma a contribuir para o bem-estar social 
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de todos, em especial, das minorias que são vítimas de preconceitos, ódios e 

posturas discriminatórias explícitas ou veladas. 

Espera-se que, através do envolvimento dos estudantes com a 

montagem de apresentações artísticas, através do contato dos mesmos com 

produtos artísticos produzidos pelos especialistas de cada uma das modalidades 

contempladas que serão a eles apresentadas durante este período de estudos e 

preparos, os estudantes possam se tornar mais sensíveis à função da arte para o 

redirecionamento de seu olhar para o que há de belo, de sublime, de bom e de 

verdadeiro na fruição estética. 

Espera-se ainda que este contato estético seja capaz de ressignificar suas 

ações tornando-os mais propensos à alteridade, à capacidade de se colocarem no 

lugar do outro que sofre, que é oprimido, que é privado de uma vida digna e de 

uma educação transformadora. 

Espera-se, sobretudo, que suas ações sejam porta-vozes da esperança de 

um mundo melhor, da boa nova que será anunciada cada vez que lermos uma bela 

história, que ouvirmos uma bela canção e que respirarmos fundo, emocionados 

diante de um belo espetáculo, durante a realização deste projeto. 

 
3. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivos Gerais 

 
✓ Formar cidadãos globais críticos, conscientes, criativos e atuantes no 

processo de sua própria aprendizagem, que sejam capazes de utilizar-se de 

suas habilidades e competências para agir eticamente na sociedade, 

operando práticas transformadoras na sociedade que tornem a sociedade 

mais justa, democrática e igualitária. 

 

✓ Promover o ensino, reflexão e ressignificação dos acontecimentos a 

Segunda Guerra Mundial numa perspectiva humanizadora e edificante. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Compreender o caráter histórico e social das ações dos sujeitos nas esferas 

públicas (estado, instituições oficiais, conflitos, batalhas) e privadas do 

cotidiano (famílias, indivíduos); 

✓ Reconhecer e refletir sobre o processo histórico de formação e 

transformação de grupos sociais, étnico e culturais através das ações dos 

múltiplos sujeitos, no contexto da Segunda Guerra Mundial; 

✓ Reconhecer e analisar a participação de indivíduos de diferentes classes 

sociais, grupos etnicorraciais, culturais etários e territoriais no período em 

foco, com destaque para a mulheres e crianças; 

✓ Reconhecer semelhanças e diferenças sociais, políticas, econômicas e 

culturais nos modos de viver dos indivíduos e grupos sociais no período em 

questão; 

✓ Compreender os elementos culturais que constituem as identidades de 

diferentes grupos; 

✓ Compreender em perspectiva crítica e histórica, os diferentes significados 

de identidade, diversidade, sociedade e cultura; 

✓ Promover o respeito e a valorização da diversidade etnicocultural entre 

indivíduos e grupos visando a tolerância e convívio harmonizador; 

✓ Refletir sobre a importância dada a determinados personagens históricos, 

que ocupam lugar mais destacado nos registros oficiais; 

✓ Conhecer e refletir sobre a importância dos escritos memorialísticos 

referentes ao holocausto como fontes historiográficas; 

✓ Analisar a trajetória do povo judeu, desde os antigos hebreus e a atual 

condição de vida deste povo; 

✓ Refletir sobre a importância de Israel para a geopolítica global e para a 

autodeterminação de seu povo; 

✓ Refletir acerca do caráter ideológico da Segunda Guerra Mundial; 

✓ Analisar a dinâmica de redistribuição de territórios após o período 

compreendido; 

✓ Promover a expressão artística como estratégia para a compreensão dos 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial tanto por meio da análise de 

obras artísticas quanto por meio da livre produção artística dos estudantes; 

✓ Conhecer e refletir sobre o desenvolvimento da produção tecnológica, 

militar e científica no referido período; 
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✓ Analisar a importância das diversas mídias e da propaganda como armas de 

combates durante o referido período histórico. 

✓ Refletir e debater acerca das regras da legislação atual seguida pelos dos 

tribunais de julgamento dos crimes de guerra praticados pelos perpetradores 

nazistas, com destaque para o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg 

analisando casos recentes e casos significativos na história; 

✓ Posicionar-se criticamente sobre os processos de transformações sociais, 

econômicas, políticas e culturais, no contexto societário do período em 

questão. 

✓ Compreender permanências e mudanças ocorridas nos jeitos de viver, 

conviver e trabalhar de grupos sociais de diferentes contextos no período 

considerado; 

✓ Formar opinião e posicionamentos contrários sobre a prática da guerra, da 

violência e da intolerância; 

✓ Observar e analisar as especificidades econômicas, políticas, religiosas e 

culturais dos diferentes povos vinculados ao conflito. 

✓ Analisar o processo de construção e desconstrução dos sistemas totalitários 

na Europa. 

✓ Analisar o envolvimento do Brasil e de países americanos na Segunda 

Guerra Mundial; 

✓ Contribuir para a descoberta do perfil de ativismo dos estudantes atendidos; 

✓ Contribuir para a formação de cidadãos globais, que sejam capazes de 

pensar e agir em prol da construção de uma sociedade mais justa e pacífica; 

✓ Formar estudantes que sejam capazes de solidarizar-se com o próximo e 

assumir atitudes sociais eivadas de empatia e alteridade de forma a agir 

favoravelmente para a eliminação de barreiras, discriminação e 

preconceitos sociais; 

✓ Assumir um comportamento pró-ativo no sentido de promover a paz, nos 

mais diversos cenários de convívio social a fim de evitar conflitos 

interpessoais; 

✓ Contribuir para a consolidação de uma comunidade escolar pacífica, que 

preze pelo bem-estar do próximo; 
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3. METODOLOGIA 

 
O projeto atenderá cerca de 1.000 estudantes matriculados no 6º, 7º, 8º 

e 9º ano do Ensino Fundamental. 

Os estudantes do sexto e sétimo ano, realizarão também em 17 oficinas 

integradoras dos estudantes do bloco I, do terceiro ciclo, voltadas para práticas 

concretas que promovem a paz social, ações afirmativas que contribuem para a 

paz que queremos, no âmbito do projeto “Promoção da Paz”. 

A temática da Segunda Guerra Mundial será trabalhada pelos 

estudantes matriculados nos oitavos e nonos anos, a partir de 17 oficinas 

integradoras do bloco II, do terceiro ciclo, em que refletirão sobre como a paz 

social é necessária para o desenvolvimento das nações. 

 
3.1 – Responsabilidades do professor orientador 

 

✓ Para a execução do presente projeto, os professores regentes das turmas de 

oitavos e novos anos do Ensino Fundamental Polivalente estarão 

organizados pelo recurso do professor orientador. O professor orientador 

elegerá um subtema do seu interesse para o trabalho na modalidade oficina, 

no decorrer do ano letivo. Este professor ficará responsável pela motivação, 

participação, frequência e disciplina dos estudantes que se inscreverem em 

sua oficina, durante as atividades de preparação e apresentação de 

trabalhos. 

 
3.2 – Inscrição dos estudantes nas oficinas 

 
 

✓ Os estudantes farão a sua inscrição, junto à supervisão escolar, na oficina a 

ser ministrada pelo professor orientador, que será escolhida a partir dos 

subtemas descritos neste projeto. 
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✓ A inscrição do estudante será feita tendo em vista a sua aptidão e interesse 

para a execução das tarefas previamente definidas pelo professor 

orientador, inclusive, tendo em vista o perfil do estudante para a 

apresentação artística final que será desenvolvida. 

✓ Serão oferecidas 40 vagas para cada oficina que serão preenchidas pela 

ordem daqueles que manifestarem interesse até o limite máximo 

estabelecido. 

 
✓ 3.2 Responsabilidades dos estudantes de cada oficina: 

 
 

✓ Eleger um representante e um vice representante da oficina; 

✓ Formar grupos de trabalho para cada uma das atividades; 

✓ Realizar pesquisas sobre o conteúdo do subtema eleito; 

✓ Organizar a manifestação artística eleita pelo professor orientador: música, 

dança, recital de poemas, exposição de pinturas, exposição de fotografias, 

etc. 

✓ Adquirir materiais necessários para a apresentação, sobretudo, aparelhos 

eletrônicos e similares, pois a escola não disponibilizará esse material. 

✓ Manter limpo e organizado o espaço utilizado para ensaios e preparação de 

trabalhos. 

✓ As equipes das oficinas se responsabilizarão totalmente por suas 

apresentações, tanto no quesito técnico quanto material, incluindo músicas, 

cenários, figurinos, maquiagem, instrumentos, etc. 

✓ A responsabilidade das apresentações é exclusiva das equipes participantes 

não sendo admitidas apresentações de conteúdo ofensivo, calunioso, 

difamatório, racista, de incitação à violência ou a qualquer ilegalidade, 

como conteúdo que possa ser interpretado como de caráter preconceituoso 

e discriminatório a pessoa ou grupo de pessoas, nem que contenha 

linguagem grosseira, ofensiva, obscena ou pornográfica. 
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✓ Os inscritos autorizarão, no ato de inscrição à oficina, por meio da 

assinatura de seus responsáveis legais, a coleta de suas imagens em vídeo, 

foto ou outro meio, durante as apresentações oficiais para registro e 

divulgação do evento a qualquer tempo, a critério dos organizadores. 

 
3.3 Sinopse das Oficinas oferecidas no turno matutino específicas para 8º e 9º 

anos 

 
01. OFICINA DE TEATRO - PROFESSORA DE MATEMÁTICA 

 

✓ Montagem do espetáculo: Terror e miséria no III Reich. Bertold 

Brecht 

✓ Montagem do espetáculo. Tambores da Noite. Bertold Brecht 

✓ Montagem do espetáculo: Um homem é um homem. Bertold Brecht 

✓ Leitura dramática, jograis e récita de poemas de Bertold Brecht que 

tratam sobre a guerra 

✓ Jogos teatrais do teatro do oprimido 

✓ Jogos teatrais diversos com foco em resolução de conflitos 

 

02. OFICINA DE DANÇA- PROFESSORA DE INGLÊS 

 

✓ Reflexão sobre a condição da criança na II Guerra Mundial: crianças- 

soldados, crianças refugiadas, órfãos da guerra, crianças célebres; 

✓ Montagem e apresentação da coreografia: “Pelas ondas do rádio”; 

✓ Montagem e apresentação da coreografia: “Child of war”; 

✓ Montagem e apresentação da coreografia: “Wings (ww2)”; 

✓ Montagem e apresentação da coreografia: Evacuees 

✓ Remembrance Day: Seção de fotografias (É foto ou vídeo?) com 

estudantes fantasiados de Crianças Evacuadas da Segunda Guerra 

Mundial. Crianças evacuadas são aquelas que são retiradas à força de 

suas casas e escolas em virtude da guerra. 
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03. OFICINA DE LITERATURA – POESIA - PROFESSORA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

✓ Montagem de recital de poesias para apresentação no Teatro da UNIP; 

✓ Leitura e reflexão sobre poesias presentes no livro: “Segunda Guerra 

Mundial: Uma antologia poética: poetas contemporâneos ao conflito”. 

✓ Leitura de poetas de poetas brasileiros que escreveram sobre a Segunda 

Guerra Mundial; 

✓ Criação de vídeo-poemas com poemas sobre a II Guerra Mundial para 

exibição no Teatro da UNIP; 

 

04. EXPOSIÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - PROFESSORA DE 

CIÊNCIAS 

 

✓ Montagem de exposição em formatos criativos sobre máquinas que mudaram 

o mundo; 

✓ Reflexão sobre a indústria de guerra; 

✓ Estudo do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial a partir da 

Segunda Guerra Mundial; 

✓ Estudo do envolvimento de marcas importantes com a Segunda Guerra 

Mundial; 

✓ Seminário sobre os estudos realizados para apresentação a outras turmas 

durante a semana de culminância do projeto. 

 

05. HERÓIS E HEROÍNAS NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

✓ Estudo da biografia e feitos históricos de heróis e heroínas da Segunda 

Guerra Mundial; 

✓ Reflexão sobre a importância da ação humanitária e do altruísmo mesmo 

em momentos de crise, tais como agiram dezenas de heróis nos diversos 

momentos da Segunda Guerra Mundial; 

✓ Montagem de exposição em formatos criativos sobre o tema estudado; 
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06. OS ESPORTES NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

✓ Exposição sobre a biografia de astros do esporte na Segunda Guerra 

Mundial; 

✓ Exposição sobre a história dos Jogos Olímpicos para a cultura da paz; 

✓ Campeões esportivos dos Jogos Olímpicos de 1936; 

✓ O ingresso de novas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos a 

partir de 1936; 

✓ Torneio de Jogos Cooperativos: onde todos os jogadores ganham 

 

 

07. JURI SIMULADO: O TRIBUNAL DE NUREMBERG E O JULGAMENTO 

DOS CASOS DE GUERRA - PROFESSORA DE GEOGRAFIA 

 

✓ Montagem do júri simulado do Tribunal de Nuremberg 

✓ Estudo do julgamento dos casos de guerra promovidos pelo Tribunal de 

Nuremberg, de forma crítica. 

✓ Cinema comentado sobre o filme: “O julgamento de Nuremberg”. 

✓ Discussão sobre responsabilidade e culpa nos crimes perpetrados na 

Segunda Guerra Mundial 

✓ Estudo sobre a legislação antissemita na Alemanha antes da Guerra; 

✓ Estudo sobre a legislação europeia antissemita hoje. 

 
08. DECORAÇÃO TEMÁTICA DO AMBIENTE ESCOLAR PROFESSORA 

DE MATEMÁTICA 

 

✓ Confecção da decoração do espaço escolar com mensagens, símbolos e 

origamis representativos da cultura de paz mundial com o objetivo de 

motivar os estudantes a ingressar no universo da proposta de trabalho do 

projeto. 

 

09. OFICINA DE FANTOCHES, DESENHO E PINTURA- PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS 

 

✓ Estudo de pintores vanguardistas modernos da Europa; 

✓ Expressionismo (arte degenerada) x arte sadia; 

✓ Estudo da Escola Bauhaus; 
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✓ Oficina de fantoches inspirada nos fantoches de Paul Klee; 

✓ Criação de fantoches representando personalidades da época da guerra; 

✓ Criação de teatro de fantoches com temática da guerra para apresentação 

artística no dia da culminância do projeto. 

 

10. OS DIÁRIOS DE GUERRA – PROFESSORA DE HISTÓRIA 

 

✓ Leitura e estudo de diários escritos por sobreviventes da Segunda Guerra 

Mundial: 

✓ Estudo sobre a perseguição aos judeus na Segunda Guerra; 

✓ Estudo sobre a perseguição aos judeus hoje; 

✓ Estudo sobre a importância da formação do Estado de Israel para o mundo 

pós-guerra; 

✓ Estudo sobre a cultura judaica: os judeus ganhadores do Nobel da Paz; 

✓ Construção de maquetes temáticas; 

✓ Montagem de exposição temática; 

✓ Seminários sobre a temática; 

 

11. CINEMA, VÍDEO E DOCUMENTÁRIO SOBRE A II GUERRA 

MUNDIAL – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

✓ Exibição de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial; 

✓ Criação de Festival de fantasias sobre personagens dos filmes assistidos; 

✓ Perceber o cinema como um modelo de representação da realidade e de 

produção de conhecimento significativo; 

✓ Produção de documentários sobre a necessidade de um mundo pacífico; 

✓ Produção de vídeos-resenha sobre os filmes assistidos; 

✓ Produção de curta metragens sobre a Segunda Guerra Mundial; 

 

12. OFICINA DE CENOGRAFIA - PROFESSORA DE ARTE 

✓ Montagem de cenários para todas as apresentações artísticas 

13.OFICINA DE REDES SOCIAIS - PROFESSORA DE INGLÊS 

✓ Criação de páginas de redes sociais para a divulgação do projeto, tais como: 

twitter, instagran, facebook e youtube. 
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✓ Criação de panfletos sobre oficinas; 

✓ Criação de textos atrativos para as redes sociais; 

✓ Criação de hashtags para as oficinas e para o projeto; 

✓ Criação de textos para divulgação na mídia: em sites já existentes, em sites 

oficiais do GDF, etc. 

 
14. HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, CARTOONS E CARICATURAS 

PROFESSORA DE MATEMÁTICA 

 

✓ Estudo das histórias em quadrinhos e super-heróis na Segunda Guerra 

Mundial; 

✓ Produção de caricaturas sobre os principais líderes da Segunda Guerra 

Mundial; 

✓ A Marvel e a Segunda Guerra Mundial; 

✓ A Disney e a Segunda Guerra Mundial; 

✓ Produção de histórias em quadrinhos; 

✓ Produção de charges e cartoons; 

✓ Exposições em formatos criativos. 

 

 

15. A MÚSICA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - PROFESSORA DE 

HISTÓRIA 

 

✓ Estudo e apreciação das canções produzidas na Segunda Guerra Mundial; 

✓ Estudo da importância da música para os soldados da Guerra; 

✓ O Rock e A Segunda Guerra Mundial; 

✓ Estudo e apreciação do álbum The Wall, Pink Floyd; 

✓ Reflexão sobre como a Guerra mudou a produção musical mundial; 

✓ Montagem de apresentação artística musical para apresentação no Teatro da 

UNIP 

✓ Apresentações artísticas individuais, em grupo e cover’s de bandas na 

escola; 

✓ Montagem de Festival de Música na escola com músicos estudantes; 
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16. EXPOSIÇÃO SOBRE A PROPAGANDA DE GUERRA- PROFESSORA 

DE PORTUGUÊS 

 
✓ A propaganda de guerra (o rádio, a propaganda de jornais e revistas 

impressos) 

✓ A crítica da guerra através da Walt Disney e outras agências de produção de 

desenhos animados. 

✓ Estudo sobre Cartunismo de guerra; 

✓ Reflexão sobre a importância da mídia para a divulgação de fatos isentos de 

viés ideológico; 

✓ Análise de artigos de propaganda de guerra do período em questão. 

✓ Análise das charges de Bill Maudin sobre a Segunda Guerra 

✓ Cartuns de Belmonte sobre Getúlio e Hitler 

✓ Exposição em formatos criativos sobre a propaganda de guerra. 

 

 

 
17. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

✓ Exposição de fotografias sobre o cenário de Pós-guerra, nas principais 

cidades atingidas; 

✓ Exposição de fotografias de antes de depois da guerra, nos principais lugares 

afetados; 

✓ Exposição de peças publicitárias sobre a atuação dos EUA na reconstrução 

da Europa; 

✓ Recriação de fotografias da época com estudantes caracterizados como os 

personagens históricos emblemáticos; 

✓ Recriação de cartazes publicitários da época com os estudantes 

caracterizados como os personagens históricos emblemáticos; 

✓ Estudo sobre o “American way of Life” 

✓ Pós-Guerra: A Doutrina Truman e o Plano Marshall: reconstrução da Europa 

pós guerra; 

✓ A difusão da cultura norte americana; 
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✓ Hollywood na Segunda Guerra; 

✓ Refletir sobre a globalização da cultura norte americana a partir da Segunda 

Guerra; 

✓ Produção de apresentação artística teatral com viés crítico a respeito da 

globalização da cultura americana. 

 

3.3 Sinopse de oficinas do turno vespertino, específicas para 6º e 7º anos 

 
 

01. DECORAÇÃO TEMÁTICA DO AMBIENTE ESCOLAR - PROFESSORA 

DE ARTE 

 
✓ Decoração do espaço escolar com mensagens, símbolos e origamis 

representativos da cultura de paz mundial com o objetivo de motivar os 

estudantes a ingressar no universo da proposta de trabalho do projeto. 

 
02. DANÇA - PROFESSORA DE MATEMÁTICA 

 
 

✓ Oficina de danças em diferentes ritmos: Reflexão sobre como a dança pode 

contribuir para um mundo pacífico. Danças circulares. Estudo de festivais de 

dança para a paz ao redor do mundo. Tipos de dança que contribuem para a 

integração social. 

 
03. EXPOSIÇÃO DE LITERATURA E CINEMA - PROFESSORA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 
✓ Leitura de poemas, contos, crônicas que tematizam a paz e os fatores que 

eliminam a paz social, como a guerra, e perceber como estes gêneros sofreram 

adaptações para o cinema 
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04. ARTE CULINÁRIA – PROFESSORA DE CIÊNCIAS 

 
 

✓ Execução de ações afirmativas com o objetivo de levar alimento àqueles que 

vivem em situação de vulnerabilidade alimentar; 

✓ Gincana de arrecadação de alimentos para doação; 

✓ Promoção da campanha: um dia na semana sem carne pensando no 

desenvolvimento sustentável e como a produção de carne impacta o meio 

ambiente 

✓ Semana de plantio de árvores: como as árvores ajudam a diminuir a fome do 

planeta. 

✓ Oficinas de produção de multi mistura; 

✓ Oficinas de soro caseiro: estudo da finalidade e modos de preparo; 

✓ Criação de campanhas de não desperdício de alimentos; 

✓ Números do desperdício de alimentos, construção de gráficos e infográficos; 

✓ Criação de horta de alimentos orgânicos na escola; 

05.MÚSICA – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 
✓ Estudo de movimentos, canções e músicos que contribuíram para o ativismo a 

favor da paz mundial; 

✓ Apresentações musicais individuais e em grupos; 

✓ Organização do Festival para a Paz, com apresentação de estudantes músicos; 

06.HORTA MEDICINAL – PROFESSORA DE CIÊNCIAS 

✓ Criação de horta medicinal com o plantio de sementes e mudas de plantas 

medicinais na área verde da escola e em pequenos vasos para serem levados 

para casa. 
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07. EXPOSIÇÃO: MUHERES PROMOTORAS DA PAZ MUNDIAL - 

PROFESSORA DE HISTÓRIA 

 
✓ Estudo sobre as mulheres vencedoras do Nobel da Paz 

✓ Estudo sobre os trabalhos desenvolvidos pelas mulheres que conquistaram o 

Nobel da Paz 

✓ Ativismo feminino (como as mulheres podem contribuir para a formação de 

um mundo melhor); 

✓ Formação de ativistas: levar os estudantes a identificarem um perfil de 

ativismo para contribuírem com ações para a paz mundial; 

✓ Identificar ativistas sociais espalhados pelo mundo que são exemplos para 

jovens brasileiros. 

 
08. JOGOS COOPERATIVOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 
✓ Prática de jogos que envolvam espírito de solidariedade e amizade, que 

favoreçam a inclusão de todos os estudantes, que sejam livres de padronização 

e que possam participar de maneira natural, para que se sintam confortáveis 

confiantes e demonstrem prazer ao jogar construindo um ambiente agradável, 

distante das pressões por competitividade 

 
09. TEATRO - PROFESSORA DE ARTES 

 
 

✓ Oficina de Jogos teatrais: que promovam a confiança entre membros da oficina 

✓ Leitura dramatizada e encenação de poemas-protesto pela paz mundial; 

✓ Dinâmicas de grupo para mediação de conflitos 
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10. TEATRO DE FANTOCHES 

 
 

✓ Criação de fantoches representando personalidades importantes para a 

construção de um mundo pacífico; 

✓ Criação de teatro de fantoches para apresentação artística no dia da 

culminância do projeto. 

 
11. DESENHO E PINTURA 

 
 

✓ Criação de desenho e pinturas com a temática da paz mundial 

 
 

12. CRIAÇÃO DE PÁGINAS EM REDES SOCIAIS PARA A DIVULGAÇÃO 

EXTERNA DO PROJETO- PROFESSORA DE MATEMÁTICA E 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

 
13. AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A CULTURA DA PAZ – PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
✓ Oficinas de artes marciais; 

✓ Oficinas de meditação; 

✓ Campanha de doação de agasalhos; 

✓ Oficinas de lutas com foque na defesa pessoal e na promoção da paz. 

✓ Campanhas afirmativas para o desenvolvimento social e contribuição com 

comunidades carentes. 

✓ Caminhadas pela paz; 

✓ Passeio ciclístico pela paz 

✓ Campanha paz no trânsito; 

✓ Oficinas de artes marciais; 

✓ Campanha de arrecadação de agasalhos; 
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✓ Campanha de arrecadação de brinquedos; 

✓ Campanha de arrecadação de materiais escolares 

 
 

14. EXPOSIÇÃO: MÁQUINAS E TECNOLOGIA - PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA 

 
✓ Estudo do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial da Alemanha 

no Século XX 

✓ Compreender a importância do desenvolvimento científico, tecnológico e 

industrial da Alemanha para os dias atuais. 

 
15. OFICINA DE TÉCNICAS DE ROTEIRO E DESENHOS PARA HISTÓRIA 

EM QUADRINHOS 

A oficina será realizada com a participação de profissional da área de desenho 

 
 

✓ Técnicas de pintura com luz e sombra 

✓ Desenho de Personagens 

✓ Montagem de Roteiros para história em quadrinho 

✓ Criação de Tirinhas 

 
 

16. EXPOSIÇÃO: POR DENTRO DO NOSSO CÉREBRO - PROFESSORA DE 

INGLÊS 

 
✓ Entender como o cérebro processa as emoções; 

✓ Entender como o corpo humano reage às emoções; 

✓ Desenvolvimento de habilidades emocionais para a interação social; 

✓ Desenvolvimento de habilidades para praticas de boas atitudes diante de 

situações de estresse e conflitos. 

✓ Estratégias para regular emoções; 
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17. VÍDEOS, DOCUMENTÁRIOS E CINEMA – O AUDIOVISUAL E A 

CONSTRUÇÃO DA EMPATIA- PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 
✓ Exibição de filmes, documentários e vídeos que tenham por tema a construção 

de um mundo pacífico e a valorização da alteridade e da empatia; 

✓ Construção de vídeos pelos alunos da oficina, que tenham por tema a paz 

mundial e os valores para uma sociedade justa e igualitária. 

 

 
 

3.4 Atividades do projeto 

 
 

3.4.1 Segundo Bimestre: Atividades de Inscrição, pesquisa e preparação 
 

 
 

Ativida 

de 

Apresentação do projeto aos professores. 

Apresentação do projeto aos alunos 

Inscrição nas oficinas 

Escolha de um  estudante  representante e  um vice  representante  para 

a 

oficina. 

Elaboração de pesquisas 

Apresentação oral das pesquisas para o professor orientador. 

Ensaios e preparos para a apresentação artística 

Apresentação prévia para o professor orientador 

Leituras dos livros literários: O diário de Anne Frank (Oitavos anos) e A 

menina que roubava livros (Nonos anos) 
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3.4.2 Terceiro Bimestre: Atividades de preparação da culminância 
 

 
 

Ativida 

de 

Apresentação dos trabalhos na culminância do projeto (ocorrerá em dois 

dias) 

Leitura dos livros literários: O menino do Pijama Listrado (Oitavos anos) 

e 

A Rosa do Povo – Drummond (Nonos anos) 
 

 

 
 

3.5 Critérios de avaliação por cada bimestre letivo 

3.5.1 Segundo bimestre: As atividades terão como objeto de avaliação os 

seguintes critérios: 

 

1. Organização; 

2. Atendimento ao conteúdo solicitado; 

3. Responsabilidade e pontualidade; 

4. Empenho. 

 
3.5.2. As atividades de preparo da apresentação artística terão como objeto 

de avaliação os seguintes critérios: 
1. Disciplina; 

2. Envolvimento e dedicação do estudante; 

3. Capacidade de iniciativa (proatividade); 

4. Respeito ao próximo; 

 

3.5.3 Terceiro bimestre: 

 

As apresentações artísticas serão avaliadas por bancas compostas para tal 

fim. A ordem das apresentações será definida por sorteio, na presença do professor 

orientador e terão como objeto de avaliação os seguintes critérios: 

 
 

1. Originalidade; 

2. Contextualização e relevância; 
3. Adequação da linguagem; 

4. Qualidade estética; 

5. Empenho dos membros da equipe; 
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6. Entrosamento entre o grupo durante as apresentações; 

7. Respeito ao público; 

8. Clareza dos propósitos; 

9. Domínio da modalidade artística; 

10.Pontualidade; 

11. Performances serão avaliadas no quesito respeito ao tempo máximo de 

30 minutos por apresentação e 10 minutos para montagem de cenário, 

palco e instrumentos quando se fizer necessário; 

12. Performances serão avaliadas no quesito interação com o público e 

reação do público, sincronia, interpretação, desenvoltura, ritmo, estilo, 

técnica, musicalidade, figurino e caracterização. 

 

 
 

3.6 MODALIDADES ARTÍSTICAS PARA A CULMINÂNCIA 

A culminância ocorrerá com uma mostra de arte, cultura e diversidade 

em que serão apresentados: 
1. Música 

2. Teatro 

3. Poemas, contos, crônicas 

4. Artes Plásticas 

5. Mímicas e performances 

6. Fotografias 

7. Audiovisual (cinema) 

8. Dança 

9. Experimentos científicos 

10.Máquinas que mudaram o mundo 

11.Sustentabilidade ambiental 

12.Profissão do futuro 

13.Ações solidárias 

14.Origami 

15.Paródias 

16.História em quadrinhos 

17.Arte culinária 

18.Invenções tecnológicas 

19.Jogos Educativos 

 

3.7 SUBTEMAS SOBRE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

✓ Segunda Guerra Mundial: uma guerra ideológica: liberalismo americano, 

nacional socialismo, comunismo, arianismo, antissemitismo, anti-liberalismo, 

expansionismo, nacionalismo; 
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✓ A questão judaica: história dos judeus, antissemitismo, holocausto judeu, 

judeus importantes para a sociedade; 

✓ O desenvolvimento científico e tecnológico na Segunda Guerra Mundial: 

Medicina (penicilina), aviação, computadores, energia, telecomunicações, 

criptoanálise. 

✓ A propaganda de guerra (o rádio, a propaganda de jornais e revistas 

impressos) e a crítica da guerra através de Walt Disney; 

✓ A importância da formação do Estado de Israel para o mundo pós-guerra, O 

Museu do Holocausto, O Jardim dos Justos 

✓ A ascensão do nazismo na Alemanha, o socialismo e o comunismo na URSS 

e a ascensão do fascismo na Itália e suas consequências; A história de Hitler, 

Joseph Stalin, Benito Mussolini e o culto à personalidade na Segunda Guerra 

Mundial; 

✓ O muro de Berlim e a divisão da Alemanha; 

✓ As Batalhas Célebres: Batalha de Stalingrado; Batalha de El Alamein; Batalha 

de Midway; O ataque japonês a Pearl Harbor; Batalha de Berlim (1945 

rendição da Alemanha); 

✓ A escrita memorialística dos sobreviventes da Shoah: O diário de Anne Frank, 

É isto um Homem? Afogados e Sobreviventes, O mundo silenciou (Bem 

Abraham); 

✓ A Literatura hebraica do estado de Israel: Natan Alterman (poesia), Amós Óz 

(romance), Etgar Keret (contos), Benjamin Tammuz; 

✓ Literatura de ficção sobre a Segunda Guerra Mundial: A menina que roubava 

livros, O menino do pijama listrado, 

✓ A produção cinematográfica sobre a Segunda Guerra Mundial: A Batalha da 

Grã-Bretanha (1969), Stalingrado – Batalha Final (1993), Até o último 

homem, O resgate do Soldado Ryan, A vida é Bela; O menino do pijama 

listrado; A queda: as últimas horas de Hitler, A lista de Schindler, O pianista. 

O grande Ditador (1940), O diário de Anne Frank (1959), O jogo da imitação 

✓ Julgamentos de casos de guerra: O Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg e outras legislações correlatas; 

✓ Os soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial; 

✓ A América na Segunda Guerra Mundial; 

✓ A produção literária brasileira sobre a Segunda Guerra Mundial: Carlos 

Drummond de Andrade, Abgar Renault; Murilo Mendes, João Guimarães 

Rosa, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira. 

✓ Antecedentes da Segunda Guerra Mundial e o desenrolar das fases do conflito; 
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✓ Consequências da Segunda Guerra Mundial 

✓ O Japão, a Ásia e o Pacífico na Segunda Guerra Mundial: Americanos x 

soviéticos (Pearl Harbor); bombas atômicas, Hiroshima, Nagasaki; 

imperialismo japonês, expansão territorial, ingresso tardio e permanência na 

guerra após a rendição da Alemanha, A conferência de Potsdam Japoneses x 

Soviéticos; 

✓ Pós-Guerra: A Doutrina Truman e o Plano Marshall: reconstrução da Europa 

pós guerra; 

✓ A espionagem e serviço de Inteligência na Segunda Guerra Mundial: 

Iugoslavo Dusko Popov ou Agente Triciclo espião e contraespião; sua 

participação no ataque japonês a Pearl Harbor comparações com James Bond 

(007) de Ian Fleming; Ian Fleming e seu trabalho de espião para o Reino 

Unido, Joan Pujol, (Agente Garbo): espião e contraespião antifascista e 

anticomunista catalão treinado nos campos nazista e espião dentro do governo 

nazista. Filme O jogo da imitação, história do Matemático Alan Turing no 

trabalho de decifrar os códigos da máquina alemã Enigma e interceptação de 

mensagens nazistas. Richard Sorge (espião russo) Operação Barbarossa de 

invasão da URSS pela Alemanha. Livro: Inteligência na Guerra: John Keegan: 

importância do serviço de inteligência norte-americano e britânico para 

vitórias nas batalhas de Midway (contra japoneses) e na batalha do Atlântico 

(contra alemães); Julius e Ethel Rosenberg espiões envolvidos na passagem 

dos segredos da bomba atômica pelos EUA para a URSS, Virgínia Hall: norte- 

americana enfermeira em Paris: trabalhava com uma rede de espiões para a 

resistência francês, atuou também junto a norte-americanos contra nazistas, 

Klaus Fuchs: físico alemão simpatizante do comunismo agiu a favor da URSS, 

Robert Hanssen: agente do FBI: venda de segredos de Estado para a URSS 

agente duplo que investigava agentes duplos, Josephine Baker: cantora e 

dançarina, espiã para a França; 

✓ Heróis e Heroínas da Segunda Guerra Mundial e o Jardim dos Justos entre as 

nações em Jerusalém: Luiz Martins de Souza Dantas, Aracy de Carvalho 

Guimarães Rosa, Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido, José 

Brito Mendes, Padre Joaquim Carreira, Oskar Schindler, Corrie tem Boom 

(livro: O refúgio Secreto), Chiune Sugihara (japonês), Haika Grosman, Joy 

LOfthouse, Nancy Wake, Noor Inayat Khan, Elza Cansanção Medeiros 

✓ A pintura na Segunda Guerra Mundial: O conceito de arte degenerada x arte 

sadia. Pintores modernos: Salvador Dali. Tela: A face da Guerra, Joan Miró: 

Constelações, O Museu judaico de Frankfurt (Marc Chagall), Herbert Bayer; 
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Max Beckmann, Lasar Segall, Otto Dix, Wassily Kandinsky; Franz Marc, 

Georg Munch, Emil Nolde, El Lissitzky, Paul Klee, Max Ernst, Piet 

Mondrian, George Grosz, Henri Matisse, Picasso, Georges Braque, Marc 

Chagall (Admirado e Abominado), Max Ernst, Os fantoches de Paul Klee 

inspirados nos personagens Kasperl e Gretl versão alemã do Punch and Judy 

da tradição inglesa de fantoches, Poppetrys. Os fantoches eram figuras 

políticas, com toque dadaísta, e havia ainda uma versão de Paul Klee. Alguns 

foram destruídos durante o bombardeio de Würzburg, no auge da guerra. 

Apenas o Doutor Morte escapou ileso, ironicamente, As pinturas de Hitler: 

Hitler e as artes plásticas, Fechamento da Bauhaus em 1933. 

✓ A música na Segunda Guerra Mundial: Álbum: Songs That Got Us Through 

WWII”, cantora britânica mais popular da Segunda Guerra: Vera Lynn com 

as canções: There’ll Always be na England, Lili Marlene, White Cliffs of 

Dover e We’ll Meet Again 1939. A importância da música e dos instrumentos 

musicais para os soldados na guerra, Monte Castelo (Legião Urbana) 

Influência da Guerra sobre as canções de Rock, A música nos campos de 

concentração reunida por Francesco Lotoro, Espetáculo Notas de Esperança 

em Jerusalém (Notes of hope concert) 

✓ O teatro na Segunda Guerra Mundial: Bertold Brecht: Terror e miséria do III 

Reich, Aos que virão depois de nós; Livro: 100 textos de Bertold Brecht; 

Teatro Kabuki (Cultura Japonesa), Yank – O Musical; As dez coisas que meu 

pai deveria ter ouvido antes de ir para a guerra, Os pássaros de Sadaku ("O 

espetáculo conta a história de uma menina japonesa nascida em Hiroshima, 

Sadako, vítima de um efeito tardio da bomba atômica da Segunda Guerra 

mundial e sua relação com os Tsurus, pássaros de papel que, segundo uma 

antiga lenda japonesa, diz que os deuses realizarão sus pedidos se a pessoa 

dobrar mil pássaros desses") 

✓ War poets: poetas europeus da Segunda Guerra Mundial: Estudo do livro 

“Segunda Guerra Mundial: Uma antologia poética: poetas contemporâneos ao 

conflito”. Organizado por Sammis Reachers 
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Quando a guerra foi embora, tivemos esperança. Esperança é quando você sente que o mundo é 
lindo e você pode fazer qualquer coisa. Você sente que pode suportar qualquer coisa ruim que 
aconteça, porque as coisas logo ficarão boas de novo. Assim, se você tem esperança, você ainda 
pode ser um pouco feliz mesmo que as coisas das quais você gosta não estejam acontecendo porque 
você sabe que elas ficarão melhores. Quando você não tem esperança, você ainda pode ser um pouco 
feliz mesmo que as coisas das quais você gosta não estejam acontecendo porque você sabe que elas 
ficarão melhores. Quando você não tem esperança, é como se você estivesse esperando que coisas 
ruins acontecessem a você ou ache que elas vão ser sempre ruins, e isso na verdade faz com que 
tudo pareça ainda pior. Portanto, você deve sempre ter esperança. 

Querido mundo, página 83. 
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01. APRESENTAÇÃO 

 
 

Quais são os sentimentos de uma criança diante das cenas de destruição 

causadas por uma guerra que lhe rouba a melhor amiga, sua escola e a casa da sua 

família? O livro “Querido Mundo: a história de guerra de uma menina Síria e sua 

busca pela paz”, responde brilhantemente a esta questão. 

O livro de memórias foi escrito por Bana Alabed, aos sete anos de idade em 

coautoria com sua mãe. Bana, nasceu em Aleppo, na Síria, no ano de 2009. O 

livro apresenta a experiência da menina diante de uma das maiores crises 

humanitárias da história. Em meio aos ataques aéreos, bombardeios, à fome e ao 

risco de morte, até o momento em que sua família foi resgatada de Aleppo para a 

Turquia em 2016, Bana vê sua infância cerceada pelo medo e pelo horror da 

guerra. 

O psicólogo e romancista anglo-canadense Keith Oatley é um dos vários 

pesquisadores que na contemporaneidade tem trabalhado para demonstrar a 

vinculação entre Literatura e Empatia. Os resultados de suas pesquisas mostram 

que, ao realizar o ato de ler, os leitores não apenas constroem ideias a respeito das 

emoções, reações e pensamentos do ser humano, mas, o que é mais impactante, 

transferem essa experiência para a sua própria vida. 

Diante da banalização do mal, no século XXI, nada melhor do que o 

testemunho de uma criança para sensibilizar outras crianças, a respeito do 

sofrimento daqueles que vivem situações de guerra e conflitos, bem como, a 

necessidade de construção de um mundo pacífico. 

Foi com este pensamento, que o livro foi escolhido para compor o currículo 

dos estudantes do 7º ano matriculados no Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente, uma escola situada na região Sul de Brasília, Distrito Federal. 

Durante o segundo bimestre do ano de 2019, os professores de Língua 

Portuguesa, Geografia, História e Parte Diversificada da escola pertencente à rede 

pública, desenvolverão o projeto “Querido Mundo” em que os estudantes lerão o 
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livro, participarão de palestras com refugiados sírios, realização pesquisas a 

respeito da Guerra na Síria, escreverão resenhas críticas, farão testes 

interdisciplinares e participarão de um torneio de seminários em que concorrerão 

a medalhas, troféus, diplomas de honra ao mérito e publicações de seus trabalhos. 

O projeto começou com uma aula inaugural ministrada pelos professores, 

nas dependências da escola e tem culminância prevista para o dia 12 de junho, dia 

em que os três melhores seminários, escolhidos pelos professores, farão 

apresentações finais para disputarem os primeiros, segundos e terceiros lugares. 

 

02. JUSTIFICATIVA 

 
O Centro de Ensino Fundamental Polivalente sempre teve suas práticas 

pedagógicas pautadas pela vontade coletiva de promover a transformação na vida 

dos estudantes que passam por esta unidade de ensino. Por consequência, as 

práticas aqui desenvolvidas, sempre almejaram a transformação da sociedade. Foi 

nesta perspectiva que nos últimos anos aplicamos a Pedagogia de Projetos, como 

núcleo estruturante do nosso trabalho e que vem se mostrando acertada para os 

interesses da nossa comunidade Por meio dela, os estudantes foram, inúmeras 

vezes, autores de seu próprio conhecimento e, mais que aprender, deram aula 

sobre os mais diversos assuntos. A partir desta prática, a transversalidade é 

contemplada das mais diversas formas. Afinal, esta concepção permite-nos o 

aprofundamento de temas de uma maneira não fragmentada, haja vista que o 

mesmo tema é abordado em subtemas, em todos os componentes curriculares. 

Estamos certos de que este sucesso só é possível, pois a comunidade de 

pais, alunos e professores que construímos e reconstruímos todos os anos 

ressignificam esta concepção a cada novo projeto, cientes que são de que estamos, 

por meio do nosso trabalho, deixando um legado para a sociedade. 

No ano letivo de 2019, o tema gerador do Projeto Pedagógico do Centro 

de Ensino Fundamental Polivalente é a “Promoção da paz”. Nesta perspectiva, 
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diversas ações estão sendo desenvolvidas nesta unidade de ensino a favor da 

importância da paz. Assim, um dos aspectos mais importantes trabalhados junto 

aos estudantes se refere à paz social. 

Diante dos acontecimentos do nosso tempo, observamos cada dia que 

se passa a urgência de abordarmos a paz social em contraposição à catástrofe das 

guerras. Afinal, o mundo caminha para a dissolução da paz entre os povos. É 

crescente o número de pessoas que vivem deslocadas em virtude de conflitos e 

guerras. Hoje, o número daqueles que buscam um lugar seguro é maior do que o 

número que tínhamos durante a Segunda Guerra Mundial. Se àquela época 

60.00.00 de pessoas tiveram de abandonar seus lares, seus países e até mesmo 

continentes, hoje sabemos. Este número cresceu para 65.000.000, conforme os 

dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. Se antes essa 

realidade nos parecia distante demais, perdida em um continente muito distante, 

hoje vemos tal realidade cada vez mais próxima, ao olharmos para os 62 mil 

migrantes nicaraguenses a buscar refúgio, para as numerosas caravanas de 

imigrantes da América Central, com milhares de indivíduos, que fogem da 

violência em seus países de origem e buscam asilo nos EUA, ao olharmos para a 

crise de deslocados e refugiados venezuelanos, cuja previsão para 2019, conforme 

a Organização dos Estados Americanos é de 5 milhões, fluxo migratório 

equiparado aos provocados pela do Afeganistão e pela Guerra da Síria. 

Diante desta realidade, visamos tornar os estudantes mais sensíveis para a 

temática, da ausência da paz social e do impacto socioemocional dos conflitos 

bélicos generalizados em uma nação, tornando os estudantes mais propensos 

para a compreensão dos sentimentos daqueles que vivem sem paz e harmonia. 

Bem como, visamos tornar os estudantes mais sensíveis à necessidade de 

reconstrução de valores necessários para o sentimento de bem-estar social, 

imprescindível para o desenvolvimento equilibrado de uma sociedade. 
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03. OBJETIVOS 

 

 
3.1 - OBJETIVO GERAL 

 

 
✓ Estimular o hábito de leitura, a fim de melhoria dos índices de leitura e 

interpretação de textos observados em avaliações diagnósticas aplicadas pela 

Rede Distrital de Educação e pela equipe pedagógica do corrente ano aos 

estudantes do Centro de Ensino Fundamental Polivalente. Para as turmas dos 

7º anos, os resultados evidenciaram a fragilidade de nossos estudantes em 

estabelecer relações entre partes de textos, bem como, identificarem 

substituições que contribuem para a continuidade de um texto. O que 

caracteriza, numa perspectiva mais ampla, uma dificuldade para a leitura 

proficiente. Diante disso, apresentamos o presente projeto interventivo 

interdisciplinar nas turmas dos 7º anos como forma de estimular a leitura dos 

estudantes, corrigir o processo de ensino-aprendizagem no tocante à 

interpretação de textos literários, de enunciados, textos jornalísticos e textos 

visuais. 

✓ Estimular a compreensão da importância da paz para o desenvolvimento 

social, por meio do conhecimento da realidade de uma nação em que a guerra 

é uma realidade. Aprofundar o conhecimento sobre a região do Oriente 

Médio e, sobretudo, sobre a Síria, numa perspectiva geopolítica e histórica. 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estabelecer a interdisciplinaridade nos componentes curriculares com a 

leitura literária; 

• Estimular a empatia com populações imigrantes no Brasil; 

• Analisar o ambiente de desestruturação social em uma nação marcada 

pela guerra; 

• Analisar a importância da paz para o desenvolvimento do bem-estar 

social; 
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4. METODOLOGIA 

 

O projeto será aplicado para cerca de 300 estudantes matriculados no 7º ano do 

Ensino Fundamental, divididos em 10 turmas de cerca de 30 alunos, no turno 

vespertino, no Centro de Ensino Fundamental Polivalente. Os estudantes 

realizarão a leitura do livro “Querido Mundo” escrito por Bana Alabed, em 

grupos de três estudantes. Devem produzir uma resenha crítica e entregar ao 

professor responsável da turma e por fim produzir uma apresentação em forma 

de seminário para a turma assistir. O grupo deve, na apresentação, abordar os 

principais aspectos do livro tais como: em qual contexto histórico e geográfico 

aconteceram os eventos? Apresentar a forma literária em que é escrito o livro. 

Refletir sobre a migração, ambiente de guerra, sofrimento dos povos que 

passam por guerra. Após a apresentação oral, o grupo deve apresentar de forma 

criativa um produto final relacionando o livro “Querido Mundo” a um elemento 

da cultura Síria: um poema, fotografia, vídeo, poesia, teatro, culinária, religião, 

etc. 

 
4.1 AVALIAÇÃO 

 

✓ Resenha: 0,5 

✓ Apresentação de seminários com palestras dos alunos e produto final 

artístico (poesia, música, teatro, vídeo, exposição de fotografias, exposição 

de cartas etc): 1,5 

✓ Teste interdisciplinar das áreas de Língua Portuguesa, Geografia, História e 

Parte Diversificada: 2,00 

 
4.2 PROFESSORES AVALIADORES RESPONSÁVEIS PELAS TURMAS: 

✓ Professora de Português – 7º anos B e E 

✓ Professora de Português – 7º anos F e H 

✓ Professora de História – 7º anos I e G 

✓ Professor de Geografia – 7º anos C e J 

✓ Professor de Geografia – 7º anos A e D 
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4.3 DESENVOLVIMENTO 

 

• Apresentação do projeto dos professores aos alunos: 9 de maio de 2019 

na sala de vídeo. 

• Apresentação dos seminários por parte dos estudantes: dia 27 a 30 de 

maio - A apresentação dos estudantes para professores no horário normal com 

o professor(a) avaliador. Obs:.As turmas foram divididas por sorteio. 

• Culminância do projeto: depois das apresentações, o grupo de professores 
elegerá os melhores grupos de apresentação. Os finalistas apresentarão 
seus seminários para as demais turmas no dia 12/06 na sala de vídeo, neste 
dia receberão: certificados de honra ao mérito, medalhas e troféus. 

 
• Formas de incentivo ao projeto: Publicação no blog da Professora Roberta, 

Publicação no site do SINPRO, Publicação no site da professora Luciene, 

Certificado de Honra ao mérito e propostas de premiações como: Troféus, 

medalhas, presentes. 
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“O que é importante sobre as pessoas e as escolas são 

exatamente as diferenças e não as semelhanças.” 
Glaucymeire de Fátima Fernandes Cunha 
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1. JUSTIFICATIVA: A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 

Uma das maiores polêmicas do cotidiano escolar é colocar em prática o 

que determina a nossa Constituição Federal, de 1988, no seu artigo 208, inciso III, 

e na legislação educacional vigente (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/96). Em seu capítulo V, artigo 58, refere-se à Educação 

Especial como modalidade da Educação Escolar, que deverá ser ofertada, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, particularmente aos alunos com 

necessidades especiais, havendo, quando necessário, serviços especializados. 

O Ministério da Educação implementa a política da inclusão 

educacional, fundamentada nos princípios éticos do respeito aos direitos 

humanos, na proposta pedagógica que propõe ensinar a todos os alunos, 

valorizando as diferenças de cada um no processo educacional e na concepção 

política de construção de sistemas educacionais com escolas abertas para todos. 

A educação inclusiva é hoje uma realidade presente na educação do 

DF, afirmando novos valores na escola que contemplem a cidadania, o acesso 

universal e a garantia do direito de todas as crianças, jovens e adultos de 

participação nos diferentes espaços da estrutura social. 

No contexto educacional brasileiro, essa é uma política que gera 

conflito, provoca reflexão e polêmica acerca de ideias e possíveis caminhos na 

busca de um novo paradigma educacional que envolve redefinição da organização 

do sistema e do pensamento pedagógico para fundamentar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

As escolas e salas de aula inclusivas são lugares que dão as boas vindas 

e que comemoram a participação de todas as crianças, independente de possíveis 

diferenças que possam existir entre elas. 
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O papel do professor em sala de aula não é o mesmo de antes. Hoje, 

particularmente em uma sala de aula inclusiva, o professor não dispensa seu 

conhecimento em função de um único aluno, mas como organizador de 

ambientação das salas de aula, das experiências de aprendizagem, dos recursos e 

das condições dos procedimentos e das práticas para o ensino e aprendizagem. 

A participação do aluno, a interação e a aprendizagem interdependente 

são o foco principal. O professor tem hoje, o desafio de usar recursos e técnicas 

para fornecer informações e dirigir o currículo de uma maneira que os alunos 

tenham habilidades, oportunidades e motivação. 

Os interesses e a direção que os alunos tomarão, exigirá a orientação e 

a atenção em vez de simplesmente seguir um pacote de currículo e de materiais 

previamente designados. Não se pode mais, como professor, ser complacente com 

um padrão educacional que seja aplicável a todos os alunos. 

 
2. INTRODUÇÃO: UMA ESCOLA PARA TODOS 

 
 

Assumir a inclusão como política social e educativa pressupõe tratar de 

questões relacionadas a diversidade social, a diferença longe de preconceitos 

culturais. Lidar com esses elementos, significa rupturas, transgressões e 

superações. Logo, colocar a diferença em um âmbito político exige pensar a 

inclusão também em termos legalistas da década de 1990 que entra em ascensão, 

por meio de acordos e políticas de âmbito internacional que amparam e sustentam 

os movimentos de estruturação de escolas inclusivas. 

Tais conquistas são definidas em instrumentos internacionais, como o 

relatório e resolução da Conferência de Jomtien, na Tailândia (1990) – 

Conferência Mundial de Educação para Todos: satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem, que em seu Art. 1º evidencia: 

Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de 

aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades 
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básicas de aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos 

essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o 

cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem 

(como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os 

seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, 

viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, 

melhorar a qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar 

aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a maneira 

de satisfazê-las variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, 

mudam com o decorrer do tempo. (1990, p. 1). 

Logo, pensar acerca da escola inclusiva nos remete buscar alternativas 

de diferenciação pedagógica, possibilitando a todos o direito social de 

aprendizagem. Assim, requer, da mesma forma, a transformação das práticas 

pedagógicas quando dimensionadas em práticas avaliativas, a fim de que estas 

não constituam um mecanismo de seleção classificatória na fabricação de 

sucessos e de fracassos escolares, mas possibilitem a orientação da prática 

docente, na tentativa constante de aprimorar as práticas educativas e reduzir as 

desigualdades e os preconceitos pedagógicos. 

O princípio fundamental da escola inclusiva é que todos os alunos devem 

aprender juntos, independente de suas dificuldades ou talentos, deficiência, 

origem socioeconômica ou cultural. A inclusão reforça a ideia que as diferenças 

sejam aceitas e respeitadas, no entanto, para que isso aconteça de fato são 

necessárias mudanças sociais, bem como um esforço mútuo de todos os 

profissionais da educação na busca pelo aprimoramento da prática educativa. 

Incluir e garantir uma educação de qualidade para todos é, atualmente, o fator 

mais importante na redefinição dos currículos escolares, desafiando a coragem 

das escolas em assumir um sistema educacional para todos os alunos. 
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis de ensino da educação básica e superior. A Educação Especial é destinada 

para os alunos que apresentarem: 

✓ Deficiência física 

✓ Deficiência intelectual 

✓ Surdez 

✓ Cegueira e baixa visão 

✓ Surdocegueira 

✓ Transtornos globais do desenvolvimento 

✓ Altas habilidades 

Ao atuar nas escolas, a Educação Especial tem a seguinte função: 

✓ Oferece o atendimento educacional especializado (AEE); 

✓ Identifica as necessidades de alunos com deficiência, com altas habilidades 

e com transtornos globais do desenvolvimento; 

✓ Elabora plano de atuação, de AEE propondo serviços e recursos de 

acessibilidade ao conhecimento; 

✓ Produz material: transcreve, adapta, confecciona, amplia, grava, de acordo 

com as necessidades dos alunos; 

✓ Adquire e identifica materiais, como software, recursos e equipamentos 

tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos, 

✓ dicionários e outros; 

✓ Acompanha o uso dos materiais na sala de aula do ensino regular 

frequentada pelo aluno: verifica a funcionalidade e a 

✓ aplicabilidade, os efeitos, possibilidades, limites, distorções do uso na sala 

de aula, na escola e na casa do aluno; 

✓ Orienta professores do ensino regular e famílias dos alunos a utilizar 

materiais e recursos; 

✓ Promove formação continuada para os professores do AEE, para os 

professores do ensino comum e para a comunidade escolar em geral. 
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Os profissionais que atuam na Educação Especial são os seguintes: 

 
 

✓ Professor especializado da Sala de Recursos 

✓ Professor de libras 

✓ Professor em libras 

✓ Professor de português, como segunda língua de alunos com surdez 

✓ Professor especializado do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento 

à Deficiência Visual (CAP) 

✓ Revisor Braille 

✓ Formação dos profissionais que atual na Educação Especial: 

✓ Formação inicial de professor comum 

✓ Conhecimentos específicos de Educação Especial, adquiridos em formação 

continuada na área. 

 
O Atendimento da Educação Especial (AEE) identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para 

a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. O 

AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à autonomia 

e independência na escola comum e fora dela. Sua função é: 

 
✓ Apoiar o desenvolvimento do aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades; 

✓ Disponibilizar o ensino de linguagens e de códigos específicos de 

comunicação e sinalização; 

✓ Oferecer tecnologia assistiva (TA); 

✓ Adequar a produção de materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista 

as necessidades específicas dos alunos; 
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✓ Acompanhar o uso desses materiais e recursos em sala de aula, sem, 

contudo, interferir no ensino dos conteúdos curriculares. 

 
O AEE é realizado no período frequentado pelo aluno, para maior 

benefício do aluno, esse serviço deve ser oferecido preferencialmente na própria 

escola que esse aluno frequenta; Há ainda a possibilidade de o AEE ser realizado 

em uma outra escola próxima ou em centros especializados em AEE, enquanto 

cada escola não tem o seu próprio serviço de AEE. 

O AEE está presente em todas as etapas e modalidades, indo da 

Educação Básica ao Ensino Superior. O AEE é organizado para suprir as 

necessidades de acesso ao conhecimento e à participação dos alunos com 

deficiência e dos demais que são público alvo da Educação Especial, nas turmas 

das escolas comuns. Constitui oferta obrigatória dos sistemas de ensino, embora 

participar do AEE seja uma decisão do aluno e/ou de seus pais/responsáveis. 

Os conteúdos específicos da formação dos professores do Atendimento 

na Educação Especial são: 

 
✓ Libras 

✓ Língua Portuguesa para alunos com surdez 

✓ Sistema Braille 

✓ Informática aplicada à produção Braille 

✓ Recursos tecnológicos e informática aplicada à deficiência visual 

(sintetizadores de voz, lupa eletrônica, magnificadores de tela para baixa 

visão) 

✓ Produção Braille e adaptação de material impresso em tinta 

✓ Recursos ópticos e não ópticos para baixa visão. 

✓ Técnica de uso do sorobã 

✓ Adaptação de livros didáticos e de literatura para pessoas cegas 

✓ Avaliação funcional da visão 
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✓ Orientação e mobilidade para pessoas cegas 

✓ Escrita cursiva, grafia do nome e assinatura em tinta para pessoas cegas 

✓ Tecnologia Assistiva: comunicação alternativa, informática acessível, 

materiais pedagógicos adaptados, mobiliário acessível. 

✓ Interpretação em libras 

✓ Instrutor de libras 

✓ Desenho universal 

✓ Comunicação para o aluno surdo-cego 

✓ Outras 

A sala de recursos é um espaço organizado preferencialmente em 

escolas comuns das redes de ensino para a realização do AEE. 

O Centro de Apoio Pedagógico (CAP) é um centro com salas equipadas 

com computadores, impressora Braille e laser, fotocopiadora, gravador, circuito 

interno de TV, máquina de escrever em Braille. 

 
03. OBJETIVOS GERAIS 

 
 

✓ Produzir materiais didáticos e pedagógicos adequados aos alunos 

com cegueira e aos alunos com baixa visão; 

✓ Desenvolver estratégias para a inclusão de estudantes com 

necessidades especiais em classes regulares; 

 
04. CONCLUSÃO 

 
 

O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social 

e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem 

juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A 

educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 
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indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora 

da escola. 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino 

evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar 

alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate 

acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na lógica da exclusão. A 

partir dos referenciais passam a ser repensadas, implicando uma mudança 

estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especialidades 

atendidas. 

Nesta perspectiva, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação 

Especial e o CEF Polivalente apresentam o AEE Política Nacional de Educação 

Especial que acompanham os avanços do conhecimento e das lutas sociais, 

visando construir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade 

para todos os alunos. 

 

 

O AEE tem objetivos e atividades que se diferenciam das realizadas em 

salas de aula de ensino comum. OAEE não é reforço escolar. O auxiliar de sala 
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ou cuidador não faz parte do quadro da Educação Especial, mas do Ensino 

Comum. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 
 

Este projeto tem como objetivo oferecer aos alunos do CEF Polivalente, 

escola pública, localizada em Brasília - DF, a oportunidade de desenvolver a 

prática do Voleibol, de forma educativa, socializadora e cívica, respeitando o 

atleta como um indivíduo que precisa ser tratado com dignidade e com estímulos 

diversos, não permitindo que o desejo de vencer competições esportivas torne-se 

motivo de ações socialmente nocivas por parte do técnico, jogadores e seus 

responsáveis. 

Percebe-se, atualmente, uma postura antipedagógica por parte de 

muitos treinadores, em diversas modalidades esportivas, os quais priorizam mais 

os resultados de premiação do que os de capacitação do atleta para desenvolver- 

se física, emocional e psicossocialmente, mesmo convivendo em um ambiente 

desportivo de competição. 

A maioria dos alunos atendidos pelo CEF Polivalente mora nas cidades 

satélites de Brasília, onde nem sempre são oferecidas oportunidades de praticar o 

Voleibol, de forma sistemática e aprofundada. Normalmente, o acesso a esse 

esporte acontece nas aulas de Educação Física, não podendo haver um 

aprendizado mais abrangente, já que outros esportes também devem ser 

contemplados nessas aulas. 

 
02. INTRODUÇÃO 

Desenvolvido desde o ano de 2007, o Projeto Vôlei Polivalente vem 

oportunizando, por meio da prática do voleibol, a participação de alunos, na faixa 

etária de 12 a 14 anos, em diversas competições no Distrito Federal. 

Nos dois primeiros anos, o projeto atuava com uma equipe masculina e uma 

feminina. A partir de 2009, devido há algumas dificuldades, optou-se pela 

continuação do trabalho somente com a equipe masculina. Porém, em 2011, 

recomeçamos o projeto com a equipe feminina. 
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O projeto, desde o início, foi mantido com recursos da escola, dos 

alunos e do professor responsável. 

As atividades são realizadas no turno contrário ao das aulas dos atletas 

e de forma voluntária por parte do professor responsável (inclusive aos sábados). 

Resultados conquistados: 

 
2007 

- Prata / Grand Prix de Brasília ( mirim masculino) 

 
 

2008 

- Prata / Liga Marista de Voleibol ( infantil masculino). 

- Prata / Maratona Marista de Voleibol (infantil masculino). 

 
 

2009 

- Prata / Festival LED Gallois ( mirim masculino). 

- Ouro / VIII Megavoleibol ( mirim masculino). 

 
 

2010 

- Prata e bronze (equipes A e B, respectivamente) / Festival Católica de 

Voleibol (infantil masculino). 

- Prata / 5ª COPA JK (infantil masculino). 

 

 

 
2011 

- Bronze / Torneio Brasiliense de Voleibol (Mirim Masculino). 

- Bronze / Copa JK (infantil masculino). 

- Prata / 1ª Católica Cup (infantil/feminino). 

- Prata / 1ª Católica Cup (infantil masculino). 

- Ouro / 2ª edição da Copa Católica (Mirim masculino) 
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- Ouro / Copa Católica (mirim feminino). 

- PRATA  /  JOGOS  ESCOLARES  DO  DISTRITO  FEDERAL (infantil 

masculino). 

 
 

2012 

- Bronze / Católica Cup 2012, infantil feminino. 

- Prata / Copa Católica (infantil masculino). 

- Prata / Torneio Brasiliense de Voleibol (infantil masculino) 

- Ouro / Católica Cup 2012, infantil masculino. 

- OURO / JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL (infantil 

masculino). 

 
 

2013 

- Ouro / LIGA BRASÍLIA DE VOLEIBOL, infantil feminino. 

- Ouro / JOGOS ESCOLARES DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO, infantil 

feminino. 

- Ouro/ JOGOS ESCOLARES DO PLANO PILOTO/CRUZEIRO, infantil 

masculino. 

- Prata / 1ª COPA SESC DE TAGUATINGA NORTE, mirim masculino. 

 
 

2014 

- Bronze / COPA CATÓLICA DE VOLEIBOL, infantil masculino. 

- Ouro / VIII MARISTIADE, mirim feminino. 

- Ouro / JEPPC (Jogos Escolares do Plano Piloto/Cruzeiro), infantil feminino. 

- Ouro / JEPPC (Jogos Escolares do Plano Piloto/Cruzeiro), infantil masculino. 

- Bronze / LIGA BRASÍLIA DE VOLEIBOL / infantil feminino. 

- Prata / LIGA BRASÍLIA DE VOLEIBOL / infantil masculino. 
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2015 

- Ouro / Católica Cup, infantil feminino. 

- Ouro / Festival Marista de Voleibol, infantil feminino. 

- Ouro / JEPPC (Jogos Escolares do Plano Piloto/Cruzeiro), infantil feminino. 

- Ouro / JEPPC (Jogos Escolares do Plano Piloto/Cruzeiro), infanto feminino. 

- Prata / JEPPC (Jogos Escolares do Plano Piloto/Cruzeiro), infantil masculino. 

-Bronze/ JEPPC (Jogos Escolares do Plano Piloto/Cruzeiro), infanto-juvenil 

masculino. 

- Prata / Festival Brasiliense de Voleibol (FVDF), mirim feminino. 

 
 

2016 

 
 

- Bronze/ Festival Marista, infantil feminino. 

- Bronze/ Festival Marista, mirim feminino. 

- Prata/ Jogos Escolares do DF, infantil feminino. 

 
 

Quadro geral de medalhas: 

- Ouro: quinze. 

- Prata: dezesseis. 

- Bronze: nove. 

TOTAL = 40 MEDALHAS. 

 

 

 
03. OBJETIVO GERAL 

 
 

✓ Promover, por meio da prática do voleibol, hábitos e posturas saudáveis, diante 

das diversas situações que envolvem um ambiente competitivo, dentro e fora 

de escola, buscando sempre refletir sobre a importância do trabalho e da 

convivência harmoniosa em sociedade. 
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04. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

✓ Desenvolver habilidades e capacidades físicas como coordenação motora, 

força, flexibilidade, potência, capacidade anaeróbica e aeróbica. 

✓ Desenvolver habilidades cognitivas como raciocínio rápido, noções de 

tempo e espaço, tempo de reação, visão periférica. 

✓ Conhecer e analisar as regras, os fundamentos técnicos e as táticas de jogo 

do voleibol. 

✓ Identificar os grupos musculares trabalhados durante a preparação física, 

suas funções e os benefícios adquiridos no condicionamento deles. 

✓ Desenvolver o espírito de equipe, de companheirismo, de coragem e de 

determinação na busca de resultados comuns ao grupo. 

✓ Cooperar na construção de uma autoestima positiva e de um autocontrole 

emocional. 

✓ Estimular o compromisso do aluno com as regras e metas da escola. 

✓ Administrar de forma racional e emocional as derrotas e as vitórias. 

✓ Ocupar o tempo ocioso dos alunos com uma atividade esportiva saudável, 

orientada e com propósitos estabelecidos. 

✓ Promover o nome da escola no meio educacional, como fonte de referência 

não só no desempenho escolar, mas também no desempenho desportivo. 

✓ Proporcionar aos atletas a oportunidade de ingressar, por intermédio do 

voleibol, em escolas de renome ou em clubes esportivos (o que já ocorreu 

algumas vezes), e, posteriormente, em faculdades que ofereçam bolsa de 

estudo para alunos atletas. 
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05. CONTEÚDOS 

 
 

✓ Fundamentos técnicos do Voleibol: saque por baixo e por cima, manchete, 

toque, cortada e bloqueio. 

✓ Regras oficiais de Voleibol. Sistemas e táticas de jogo. 

✓ Condicionamento físico (flexibilidade, agilidade, força, potência, 

capacidade aeróbica e anaeróbica etc). 

 
06. METODOLOGIA 

 
 

✓ Observar, durante as aulas regulares de Educação Física da escola, os 

alunos que possuem características físicas e habilidades motoras que 

evidenciem a possibilidade de formação de atletas de voleibol. 

✓ Convidar os alunos para participar dos treinos de voleibol, observando a 

necessidade de eles obterem bom desempenho escolar e disciplinar na 

escola, como requisito para continuar treinando na equipe. A sondagem do 

desempenho do atleta é feita por conversas informais com os professores e 

direção da escola, pelas anotações do conselho de classe bimestral e pelos 

resultados das notas bimestrais dos atletas. 

✓ Enfatizar a importância dos estudos como base para um futuro profissional 

seguro, inclusive para aqueles que desejam se profissionalizar como um 

atleta de alto nível. 

✓ Realizar treinamento quatro vezes por semana, inclusive aos sábados e 

feriados, com duração de duas horas cada. 

✓ Apresentar um DVD montado com vídeos de voleibol retirados da Internet, 

resultado de pesquisa do professor responsável. 

✓ Apresentar um CD ROOM com fotos dos fundamentos do voleibol, 

retirados da Internet, resultado de pesquisa do professor responsável. 
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✓ Realizar treinamento técnico, físico e tático, respeitando os limites 

característicos da faixa etária em questão. 

 
✓ Orientar os atletas sobre condutas saudáveis em termos de alimentação, 

descanso, higiene pessoal, abstenção de drogas lícitas e ilícitas e zelo com 

o patrimônio material da escola. 

✓ Convocar os atletas mais capacitados, para participarem na arbitragem dos 

Jogos Internos do CEF Polivalente, que são realizados anualmente. 

✓ Orientar os alunos mais antigos e os que se destacam no treinamento, a 

incentivar e auxiliar os mais novos e de menor rendimento técnico. 

Conscientizando-os de que em todo trabalho de grupo, todos os membros 

são importantes na busca de resultados positivos comuns. 

✓ Incentivar a presença dos pais e/ou dos responsáveis durante os treinos e 

competições, a fim de que possam observar o progresso físico-técnico dos 

alunos e, também, sirvam de apoio para esses, sem cobranças exageradas 

de resultados. 

✓ Enfatizar o progresso e o potencial de cada atleta, seja no treino ou em jogos 

competitivos, não permitindo que o desejo de ser campeão, desencadeie 

posturas antipedagógicas por parte do treinador. Trabalhar em torno da 

motivação e não da pressão psicológica, especialmente em se tratando de 

adolescentes. 

 
07. AVALIAÇÃO 

 
 

A avaliação é feita durante o ano letivo, por meio dos resultados nas 

competições esportivas, do desempenho escolar e disciplinar do aluno, e de sua 

postura diante das situações vividas pela equipe, seja nos treinos ou nos jogos. 
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Alguns pais declararam sua satisfação por perceber como o projeto 

colaborou na melhoria do rendimento escolar, da autoestima, da condição física e 

da habilidade de fazer novas amizades entre os atletas. 

Alguns atletas melhoram seu desempenho na escola, outros não 

demonstram mudanças, o que já nos levou, junto com esses, a refletir sobre esse 

problema. Ainda assim, é necessário suspender temporariamente dos treinos 

alguns atletas, até que esses demonstrem mais interesse pelos estudos e mais 

compromisso com as normas da escola. 

O projeto propicia condições para que o aluno perceba a possibilidade de 

desenvolver-se como indivíduo de forma integral. 
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Se não puder se destacar pelo talento, vença pelo 

esforço 

Dave Weinbaum 
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01. JUSTIFICATIVA 

 
 

O esporte é uma das propostas da Educação escolar, porém não deve ter 

um fim em si mesmo. Ela tem um importante papel na formação global do 

indivíduo. 

Durante todo o ano os professores de Educação Física desenvolvem um 

conteúdo específico seguindo as orientações Curriculares SEEDF. Suas aulas 

contemplam desde esportes tradicionais (futsal, basquete, vôlei) até os jogos de 

salão como tênis de mesa e brincadeiras populares. 

Porém, nos jogos internos, além de mostrarem disposição e habilidade 

na prática esportiva, os alunos colocam em prática as noções de respeito, 

solidariedade e cooperação. Também, é a oportunidade de estimular o respeito e 

o espírito esportivo e observar melhor as regras de cada modalidade. 

 
 

02. INTRODUÇÃO 

 
 

Segundo a LDB e os PCN’s, a tarefa do componente curricular 

Educação Física é garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, 

contribuir para a construção de um estilo pessoal e vivenciá-las e de oferecer 

instrumentos para uma apreciação crítica dessas vivências. 

Portanto, a escola está propondo uma atividade esportiva que já está 

inserida no nosso calendário há 16 anos, que é o JIP – Jogos Internos do 

Polivalente. 

Eles aconteciam na semana de encerramento do 1º semestre, mas desde 

o ano de 2010 eles passaram a fazer parte da Semana de Educação para a Vida, 

no mês de maio. 



245 
 

 

 

 

03. OBJETIVO GERAL 

 
 

✓ Perceber e respeitar as diferenças individuais e os limites do outro para uma 

convivência coletiva e segura da prática do respeito, solidariedade e 

cooperação. 

 
04. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

✓ Compreender e respeitar as regras e limites pré-estabelecidos pelo 

professor, pelo grupo e, até mesmo, pelo próprio jogo; 

✓ Aprender a conviver em situações diversas que exijam o controle da 

ansiedade; 

✓ Estimular a autoconfiança; 

✓ Ampliar a capacidade de atenção e concentração; 

✓ Ter responsabilidade pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

habilidades específicas relacionadas aos jogos; 

✓ Interagir adequando-se ao contexto competitivo e cooperativo. 

 
 

05. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 

 
 

✓ Todas as modalidades serão organizadas e coordenadas pelos professores de 

Educação Física (regras, tabelas de jogos, recursos, etc), com a participação e 

cooperação dos demais professores; 

✓ Cada professor conselheiro ficará responsável por sua turma quanto à inscrição 

dos alunos nas modalidades e organização da turma durante toda a semana; 

 

 

 

 
06. CRONOGRAMA 
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✓ Os jogos serão desenvolvidos no período de uma semana, iniciando na 

segunda-feira e encerrando na sexta-feira. 

✓ Os jogos acontecerão na Semana de Educação para a Vida, conforme 

calendário oficial da SEEDF; 

✓ As modalidades esportivas que serão disputadas entre as turmas serão: 

voleibol, basquetebol, futsal, lancebol e queimada. 

✓ Os jogos de salão que serão disputados entre as turmas serão: tênis de mesa. 

 
 

07. AVALIAÇÃO 

 
 

A Avaliação terá como critério a participação dos alunos e será feita 

pelo professor conselheiro. 
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APRESENTAÇÃO 

A Educação Ambiental é hoje o instrumento mais eficaz para se conseguir criar 

e aplicar formas sustentáveis de instrução sociedade/natureza. Este é o caminho 

para que cada indivíduo mude de hábito e assuma novas atitudes que levem à 

diminuição da degradação ambiental, promovam a melhoria da qualidade de vida 

e reduzam a pressão sobre os recursos ambientais. 

Essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas têm sido tomadas em 

torno dessa questão. Por essas razões, vê-se a importância de incluir o Meio 

Ambiente na escola como tema transversal, permeando toda prática educacional. 

Esse tema deverá ser trabalhado de forma que permita uma visão ampla sobre o 

Meio Ambiente, cuja dinâmica e características envolvem não só os elementos 

naturais, físicos e biológicos, mas também os elementos construídos e todos os 

aspectos sociais da relação dos seres humanos com o Meio Ambiente nessa 

construção. 

O cerrado é um bioma muito rico. Além das possibilidades agropecuárias, 

minerais e do extrativismo vegetal, ele ainda oferece várias opções para o turismo 

ecológico em todos os campos da vasta região em que domina. A riqueza da flora 

é de tal amplitude, que muitas espécies continuam desconhecidas. 

O subsolo funciona como uma imensa esponja que se encharca, armazenando o 

máximo de chuva para manter vivas as nascentes e veredas, formadora dos rios 

que vão descer nos chapadões. O cerrado é guarda água do sertão. 

É importante que ao observar a água de um riacho ou a que sai de uma torneira, 

os alunos se perguntem de onde ela vem, por onde passou e aonde chegará e 

reflitam sobre as consequências desse fluxo a curto e longo prazo, na sua vida e 

na natureza, e, acima de tudo, saibam que a qualidade dessa água está diretamente 

relacionada com as ações do ser humano. 

Uma das faunas mais ricas do mundo, principalmente pela diversidade, busca 

sobreviver na vastidão do cerrado, numa convivência harmônica com o meio que 

o circunda, numa peleja diária em combates de vida e morte. 
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Quando se trata de discutir a questão ambiental nem sempre se explica o peso 

que realmente tem essas relações de mercado, de grupos de interesses, na 

determinação das condições do meio ambiente, o que dá margem à interpretação 

dos principais danos ambientais, como fruto de “maldade” intrínseca ao ser 

humano. 

O grande salto na ocupação e aproveitamento deste imenso acervo natural foi a 

construção de Brasília, encravada no coração do sertão. 

A partir da década de 70, a região ficou conhecida como a derradeira fronteira 

agrícola do Brasil, uma das últimas do mundo. O uso de novas tecnologias do 

cultivo da terra, aliado à facilidade de mecanização superou as deficiências do 

solo e a boa rentabilidade e o potencial agropecuário do cerrado. 

A acelerada corrida para plantação levou à derrubada de grandes extensões de 

áreas contínuas num processo de desmatamento que substituiu a vegetação nativa 

pelo cultivo de monoculturas. A ausência de frutos silvestres e das floradas 

sacrificou a fauna e sem os predadores naturais tornou-se necessária a aplicação 

constante de veneno e pesticidas para o combate das pragas. 

Hoje sabemos que apesar de existirem alguns parques nacionais, criados com o 

objetivo de preservar esse ecossistema, a soma total de suas áreas não chega 

atingir 2% de toda a região original, o que é um número muito pequeno para 

conservar um acervo tão rico e tão extenso. O cerrado é o bioma mais ameaçado 

do Brasil. 

O total desconhecimento do bioma que predomina em nossa região e a 

necessidade da sensibilização dos alunos e comunidade a respeito da importância 

da preservação do que ainda resta do cerrado, levou a realização desse projeto, 

cujo objetivo maior é conscientizar os alunos sobre a relevância do nosso bioma 

cerrado. 
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JUSTIFICATIVA 

A demanda global dos recursos naturais deriva de uma formação econômica 

cuja base é a produção e o consumo em larga escala. Isto rege o processo de 

exploração da natureza, hoje responsável por boa parte da destruição dos recursos 

naturais. 

Problemas como esses vêm confirmar a hipótese da possibilidade de sérios riscos 

com a destruição da natureza, sem conhecimento das implicações para a vida no 

planeta. 

Assim, a questão ambiental impõe às necessidades, a busca de novas formas de 

pensar e agir individual e coletivamente. 

Baseado em observações em atitudes e desconhecimento dos alunos, detectou-se 

nestes a falta de oportunidade de contato com a natureza e o desconhecimento 

sobre a importância do cerrado. 

Visto que a escola está inserida no cerrado, convive com a escassez de água, 

possui um clima seco, agravado pelas queimadas das áreas protegidas, uma 

urbanização originalmente setorizada e atualmente com uma ocupação 

desordenada do solo, uso excessivo de transportes com combustível fóssil, 

colaborando com a destruição do bioma e o aquecimento global. 

Fez-se necessário a implantação de um projeto que oferecesse uma diversidade 

de procedimentos que levassem os alunos a um maior contato e valorização do 

bioma. 

É necessário que o aluno compreenda que os processos na natureza não são 

estanques, nem no tempo nem no espaço. 

Para entender melhor essa dinâmica é importante que os alunos recriem técnicas 

que possibilitem ações mais conservativas. 

Dentre as diversas ações dessa natureza, podem-se criar as atividades de 

recuperação das espécies nativas, construção de bosque, reciclagem, reutilização, 

coleta seletiva de garrafas pet, plásticos, caixa de leite, alumínio e outros; plantas 

medicinais e hortaliças. 



251 
 

 

 

 

Um trabalho educativo pode contribuir para incorporar novas técnicas ao 

comportamento dos alunos e trazer mudanças significativas na utilização e 

preservação do meio-ambiente. 

 
OBJETIVO GERAL 

Promover a conscientização do alunado do Centro de Ensino Fundamental 

Polivalente quanto à necessidade da conservação do bioma Cerrado, devido a sua 

grande importância no contexto dos biomas naturais brasileiros. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a gravidade da extinção de espécies e da alteração irreversível 

do bioma cerrado; 

Avaliar as alterações na realidade local a partir do conhecimento da dinâmica 

do ecossistema no qual vivemos; 

Conhecer as várias interpretações das transformações do cerrado, sob a ótica 

particular da agropecuária, indústria, políticas públicas sociais, ONGS; 

Descobrir os sintomas e causa reais dos problemas ambientais, tanto do 

cerrado, como de outros biomas; 

Promover mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente, por meio de 

reflexões, discussões e análises do tema; 

Valorizar a troca de ideias e opiniões formuladas pelos alunos; 

Compartilhar experiências e levar em conta as experiências da comunidade 

escolar; 

Compreender, perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e 

sociocultural, adotando posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas de 

patrimônio natural, étnico e cultural; 

Adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que levem aos 

alunos a interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis; 
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Conhecer e compreender de modo integrado, as noções básicas relacionadas 

ao meio ambiente; 

Interagir com os alunos nas práticas referentes à execução do projeto; 

Valorizar a compreensão da importância do cerrado para nossa região; 

Apresentar aos alunos a biodiversidade do cerrado; 

Agregar valores específicos para mudanças de atitudes para adoção de hábitos 

desejáveis; 

Dominar alguns procedimentos de conservação do bioma cerrado; 

Conhecer e valorizar os métodos de produção de alimentos que preservam os 

recursos naturais do cerrado; 

Conhecer o poder benéfico e curativo das plantas medicinais do cerrado; 

Implementar viveiro e bosque para preservação do cerrado e combate ao 

aquecimento global; (*) 

Observar as alterações ambientais no entorno da escola; 

Conhecer os 5R’s: Respeitar, Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

(*) Implementação dentro e fora do âmbito escolar. 

 
ESTRATÉGIAS 

 
 

1. Reuniões com os alunos sobre a importância dos ecossistemas brasileiros, 

dando ênfase ao cerrado; 

2. Reunião com os alunos para definição do projeto; 

3. Reunião com a direção para apresentação de ideia do projeto e sua aprovação; 

4. Preparação específica dos professores responsáveis conforme certificados 

anexos; 

5. Participação do curso da UnB sobre “Utilização de Viveiros e Bosques de 

Espécies Nativas do Cerrado como Tema Transversal no Projeto Político 

Pedagógico Escolar”; 
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6. Participação do grupo no Programa Câmara Ligada, da Câmara Federal, sobre 

o tema “Amazônia Pop”; 

7. Participação do curso de Educação Ambiental e Práxis Pedagógica da Escola 

da Natureza e EAPE; 

8. Apresentação de vídeo sobre o meio ambiente – Cerrado: Pai das Águas, CD 

Bioma Cerrado-Conhecer para preservar e apostilas; 

9. Escolha, limpeza e preparo do terreno para a horta, mandala e o viveiro; 

10. Construção da composteira para produção de adubo para horta; 

11. Recuperação da rede hidráulica na área do projeto na escola; 

12. Coleta, semeio e transplantio de mudas para implantação da horta e bosque; 

13. Implantação da mandala de plantas medicinais; 

14. Identificação através de placas, das árvores existentes no ambiente escolar; 

15. Coleta e reutilização de garrafas pets para produção de mudas e construção de 

viveiro; 

16. Construção do mirante para observação e avaliação da área; 

17. Coleta seletiva: Garrafas pet, latinhas de alumínio, plásticos para custeio de 

parte do projeto; 

18. Aulas sobre educação ambiental, cinco R, aquecimento global pelos 

universitários do curso de extensão de Engenharia Florestal da UnB; 

19. Apresentação em mural com notícias ambientais e sobre o projeto; 

20. Inauguração do viveiro; 

21. Utilização da produção da horta escolar para refeição na escola; 

22. Implantação do bosque de plantas nativas do cerrado. 

 
 

RECURSOS MATERIAIS (*) 

Sala ambiente; 

Livros, textos, apostilas, revistas, jornais, tv/vídeo, vídeos e CDs; (**) 

Máquinas de mecanografia: computadores e copiadoras; 

Mapa aéreo do terreno da escola (Google); 
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Máquina de limpeza do terreno; 

Microtrator para preparação do solo; 

Ferramentas agrícolas: enxada, pá, enxadão, carrinho de mão, rastelo; 

Adubos e calcários; 

Compostagem; 

Sementes, mudas, recipientes de vidros para conservação; 

Materiais hidráulicos: canos, conexões, aspersores, mangueiras; 

Água e regadores; 

Recipientes para formação de mudas: tubetes, garrafas pets; 

Madeira, prego, martelo, arame, correntes, parafusos, serrote, lima, cimento, 

areia. 

Máquinas furadeiras, ferro de solda, serra tico-tico, serra circular; 

Máquina fotográfica digital e câmera de celular; 

Caminhão para transporte de adubo orgânico. 

(*) Recursos já disponíveis ou disponibilizados na escola. 

(**) Textos e apostilas preparados na escola. 

 
Articulações possíveis com os conteúdos de outras áreas ou com os temas 

transversais 
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Outras atividades previstas: 

Visita a uma área de cerrado preservado (biologia, química, história); 

Coleta de espécies nativas do cerrado (biologia, química). 

Estudo de tecnologias aplicadas: Google Earth (geografia, informática, 

inglês). 
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PARCERIAS 

- Universitários do curso de extensão de Engenharia Florestal da Universidade de 

Brasília. 

- EMATER 

- Engenheiro Civil Marcos Ventorim Rodrigues de Oliveira – Projeto de 

Engenharia. 

- Universitários do curso de Biologia da UNIP. 

- NOVACAP 

- FURNAS 

- Professor Msc Manoel Cardoso – Professor de Sociologia da Universidade de 

Brasília. 

- Empresa Instaluz - Andaimes 

 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é uma etapa importante de todo o trabalho já realizado e ainda a ser 

feito. Assim, a avaliação está prevista para acontecer durante todo o processo de 

implementação do projeto, ao final de cada uma das etapas e deve envolver todos 

os atores envolvidos. 

Além da avaliação do projeto, haverá também um momento para avaliar as 

noções de participação e cidadania dos alunos e obter exemplos do exercício de 

valores em tomadas de decisões individuais, coletivas e institucionais, usando 

questionários, pequenas reuniões desenvolvidas, de modo a tornar o projeto cada 

vez mais efetivo e envolvendo um número cada vez maior de atores. 

Os instrumentos a serem utilizados no processo de avaliação e acompanhamento 

serão relatórios, depoimentos e questionários. Os universitários envolvidos 

deverão avaliar o trabalho por meio de questionário próprio, a ser criado em 

parceria com os professores responsáveis pelo trabalho. 
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SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE REDAÇÃO E DESENHO 

DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 

“Pelo fim da violência contra mulheres e meninas” 

 
 

Projeto apresentado ao Centro de Ensino 
Fundamental Polivalente para composição do 
Projeto Pedagógico do ano letivo de 2019. 
Professora idealizadora 

 
Professora Luciene Pereira 

Doutora em Literatura Comparada pela UFMG 
Contato: luciene.pereira@edu.se.df.gov.br 
Telefone: 61 999616094 
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Governador do Distrito Federal 

Ibaneis Barros Rocha Júnior 

 

Secretário de Estado de Educação do DF 

Rafael Parente 

 

Diretor do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

Cleber Villa Flor Santos 

 

Vice-Diretora do Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

Cláudia Caixeta da Silva Pinho 

Professora idealizadora e responsável pelo projeto: 

Professora Luciene Pereira 

Doutora em Literatura Comparada pela UFMG 

Contato: luciene.pereira@edu.se.df.gov.br 

Telefone: 61 999616094 

DADOS INSTITUCIONAIS 

 

 
Nome da Instituição: Centro de Ensino Fundamental Polivalente 

Entidade Mantenedora: Secretaria de Educação do Distrito Federal 

Código da Escola (INEP): 53000927 

Nota da Escola no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 

2017: 5.8 enquanto o IDEB observado no Distrito Federal foi 4.3 

Endereço: Setor de Grandes Áreas Sul - SGAS W/5 Quadra 913 Módulos 57/58, 

Plano Piloto, CEP: 70390-130, 

Localização: Urbana: Asa Sul, Brasília, Distrito Federal 

 
Telefone: 61 3901-7691 

 
e-mail: cefpolivalente.polivalente@gmail.com 

 

 

DIVULGAÇÃO DO PROJETO NA INTERNET 

 

Blog: matriarcasfantasticas.blogspot.com Instagran @coonosconao 

mailto:luciene.pereira@edu.se.df.gov.br
mailto:cefpolivalente.polivalente@gmail.com
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Porém igualmente 

 

É uma santa. Diziam os vizinhos. E D. Eulália apanhando. 

É um anjo. Diziam os parentes. E D. Eulália sangrando. 

Porém igualmente se surpreenderam na noite em que, 

mais bêbado que de costume, o marido, depois de surrá-la, 

jogou-a pela janela, e D. Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória. 

Marina Colasanti 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 
Este projeto foi concebido como um desdobramento do Projeto Pedagógico 

Institucional do Centro de Ensino Fundamental Polivalente que este ano se refere ao tema: 

Promoção da Paz. No primeiro bimestre, ao mesmo tempo em que executávamos o subprojeto 

bimestral institucional “Meu exemplo, seu exemplo”, pudemos estudar o papel de inúmeras 

mulheres ao redor do mundo que contribuíram para o desenvolvimento de projetos que 

promoviam a valorização das mulheres, a salvaguarda dos direitos humanos das mulheres e 

meninas e a diminuição dos índices de violência em suas comunidades. Começamos então, a 

adentrar o tópico da paz versus a prática da violência. 

Investiguei junto às meninas se elas se sentiam confortáveis para realizar tudo o que 

desejam frente aos meninos e à figura masculina da sua sala de aula, da sua escola, da sua 

família. No início do ano letivo, as meninas se mostravam muito tímidas ainda para falar a 

respeito de qualquer coisa, quanto mais sobre este tópico. 

Então, partimos para a reflexão literária, artística e escrita. A princípio, levei para a 

sala de aula diversos textos, vídeos, trailers de filmes, músicas, poesias que abordavam algum 

tipo de coerção a que as mulheres eram submetidas, tais como: não poder usar maquiagem, não 

poder usar roupas curtas, não poder sair de casa a partir de determinados horários da noite. 

Durante as aulas de Língua Portuguesa, do primeiro bimestre, do ano letivo de 2019, 

sugeri aos alunos do sétimo ano que lêssemos alguns contos de fadas, um gênero ao qual estão 

bastante familiarizados, em virtude de consistir em conteúdo curricular obrigatório do sexto ano 

do Ensino Fundamental, na rede pública distrital de Educação. A partir da leitura destes textos, 

comecei a orientá-los à observação da figura da mulher nos diversos contos lidos. Questionei- 

lhes se já havia se atentado para a posição que ocupavam as mulheres nas narrativas com as quais 

tinham contato desde a primeira infância. Muitos relataram que nunca haviam observado nada 

de mais na construção de tais personagens, contudo, mostraram muita curiosidade quanto ao 

assunto e começaram a observar que nem tudo são flores nos contos de 
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fadas e a perceberem que as personagens femininas, por diversas vezes, são vítimas de algum 

tipo de violência, seja física, emocional ou simbólica. 

A partir das inquietações que começaram a surgir quanto à violência contra 

personagens femininos nos contos de fadas, fomos discutindo ainda como esta mesma violência 

está presente na sociedade ao nosso redor. Então, os trabalhos caminharam para perceber como 

a violência contra as mulheres se faz presente em todos os lugares por onde vão, como o lar de 

tantas mulheres tornou-se o lugar menos seguro para estarem e como os homens de suas 

próprias famílias tornaram-se as principais ameaças às suas vidas. 

Até mesmo para lerem os textos as crianças tinham dificuldades imensas. Era 

necessário realizar a mesma leitura diversas vezes para que pudéssemos ter um estudante na 

sala de aula que conseguisse contar aquilo que tinha entendido, com suas próprias palavras. 

Esse processo de desinibição levou cerca de dois meses para dar resultados. Enquanto líamos 

os textos de diversos gêneros e origens sobre violência contra a mulher, fazíamos reflexões 

orais e escritas. 

Ao final desta sequência, solicitei aos alunos a produção de um conto de fadas e de 

um desenho. A dificuldade de escrita, a resistência para a escrita, era gritante, mesmo a partir 

de um roteiro pré-determinado que lhes forneci. Não havia motivação. O interesse pelo desenho 

era também muito limitado. 

Então, para sanar este problema propus a eles que organizássemos o I Concurso de 

Redação e Desenho da escola, em que concorreriam a brindes, certificados de honra aomérito, 

medalhas e troféus, além de uma tarde destinada à culminância deste projeto em que poderiam 

fazer apresentações artísticas. Além disso, no dia do Polifolia, quando comemoramos o carnaval 

junto aos estudantes, fizemos uma campanha chamada “Dia Laranja” pelo fim da violência 

contra mulheres e meninas. A partir daí o entusiasmo começou a nascer, houve maior 

entrosamento dos alunos em suas turmas e os estudantes começaram a participar mais dos 

debates que promovíamos nas salas de aula. 

Neste trabalho percebi a importância de valorização dos meus alunos, mesmo diante 

de suas resistências para o aprendizado e disse a eles mesmos: não vou desistir de vocês. 

Comecei a me questionar porque adolescentes, em vários lugares do país e do mundo, tornam- 

se apáticos, agressivos, violentos, capazes de atos cruéis e até mesmo bárbaros, como temos 

visto nos últimos dias. 

Este questionamento levou-me a estudar o tema com maior interesse e a perceber 

que, em sua maioria, os jovens respondem assim, pois não foram treinados a responderem de 

outra maneira. Não foram treinados a gerenciar suas emoções, não lhe foi ensinado o controle 
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de temperamentos impulsivos, certamente não foram treinados no exaustivo treino, mesmo para 

nós adultos, a pensar antes de reagir e, possivelmente, este jovem sequer teve uma oportunidade 

de, um dia, falar sobre suas emoções. Afinal, quantos deles sequer foram sonhados? Se não 

foram sonhados, como aprenderão a sonhar? Se não foram amados, como aprenderão a amar? 

Se não são ouvidos, como cobrar-lhes atenção? Se a sociedade não se preocupa com o lugar 

que eles ocupam, o lugar que muitas vezes é o do desamparo, como cobrar-lhes empatia, 

alteridade? Se sempre foram esmagados com discursos autoritários, se não foram treinados a 

falar sobre si mesmos, como esperar que compartilhem suas experiências, emoções e 

sentimentos com seus pais ou professores? 

Diante destas respostas comecei a alterar a minha prática pedagógica todos os dias. 

Dei andamento ao concurso de redação e desenho, procurei uma empresa local especializada 

em medalhas e troféus e solicitei a confecção do material de premiação. Quando ficaram 

prontos, levei-os para a sala para que pudessem ver e sentissem mais vontade de vencer o 

concurso. Aos poucos, começaram a se interessar mais e mais pela proposta. Chegada a semana 

final do concurso, 90% dos alunos haviam escrito textos com qualidade para competir entre 

eles. Embora a adesão ao concurso de desenho tenha sido menor, houve também entregas de 

50% dos trabalhos solicitados. A qualidade final dos produtos foi inesperada. 

No dia da premiação, o diretor da escola fez a abertura dos trabalhos, muitos 

professores estavam presentes. Falamos muito a respeito da violência contra as mulheres, do 

feminicídio e da necessidade de promovermos a paz dentro de nossos próprios lares, a fim de 

obter um convívio harmonioso e melhor qualidade de vida. As crianças apresentaram-se 

cantando músicas cuja letra tratava da valorização do ser humano, das relações afetivas. A 

seriedade com que foi realizada a culminância deste projeto, o engajamento da direção e a minha 

determinação frente às dificuldades apresentadas pelos estudantes no momento da proposta 

inicial foram determinantes para que o evento fosse bem sucedido e para que aquela sementinha 

da paz começasse a germinar nos corações de todos nós. 

Durante a premiação, diversos estudantes se emocionaram e foram às lágrimas e 

muitos diziam que nunca haviam participado de concurso nenhum e que não tinham a menor 

esperança de que pudessem conseguir vencer aquele concurso. Estes relatos me deram ainda 

mais entusiasmo para vencer as dificuldades que estava enfrentando na escola de aceitação dos 

estudantes para a realização das atividades propostas, para ajudá-los no enfrentamento da baixa 

autoestima, para oferecer-lhe uma educação capaz de levá-los a assumirem papéis de liderança. 

Adquiri alguns materiais determinantes para este trabalho, tais como o Caderno de exercícios 

para aumentar a autoestima da psicoterapeuta suíça Rosette Poletti e de Barbara Dobbs, o 
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Caderno de exercícios de inteligência emocional do pesquisador da área de psicologia Ilios 

Kotsou. Os exercícios foram muito bem aceitos pelos estudantes e os levaram a refletir sobre 

aspectos da sua vida emocional que ainda não tinham consciência. 

E a partir dali inscrevi todos os estudantes que participaram daquele concurso, em 

um concurso de redação e desenho regional do Distrito Federal organizado pelo Sindicato dos 

Professores cujo tema era “Feminicídio: ato final da violência contra a mulher”. O inesperado 

resultado veio cerca de um mês depois, quando recebemos a notícia de que a nossa escola havia 

conquistado o 1º Lugar no Concurso de Redação, entre 4028 estudantes que se inscreveram. 

Mais surpreendente ainda foi saber que a mesma estudante que conquistou o primeiro lugar no 

concurso de redação da nossa escola, fora agraciada com esta premiação do sindicato, 

confirmando a avaliação da banca do nosso concurso interno sobre os textos escritos pelos 

estudantes. Esta premiação levantou o astral da escola, tanto dos professores quanto dos alunos. 

Agora todos sabiam que podíamos fazer qualquer coisa e que não havia limites para os nossos 

sonhos de construirmos um mundo justo e pacífico. 

Para o dia das mães, realizamos também atividades específicas que consistiu na 

montagem do blog “matriarcasfantasticas.blogspot.com” em que os estudantes de cinco turmas 

do sétimo ano do ensino fundamental realizaram a seguinte atividade. Como não temos 

aparelhos suficientes no laboratório de informática, solicitei a eles que escrevessem em seus 

cadernos a página de um blog relatando as razões pelas quais consideram suas mães mulheres 

batalhadoras. O resultado foi fantástico. Pude conhecer diversas histórias nunca antes 

imaginadas dos meus alunos e suas mães fantásticas. No dia de apresentarem os trabalhos, 

fotografei o caderno dos 150 estudantes e fiz a montagem do blog que foi ao ar no sábado que 

antecedia o dia das mães. Diversos foram os relatos das mães que se sentiram valorizadas por 

este presente dado por seus filhos. 

Após esta etapa, foi a vez de contemplarmos outra figura feminina das famílias dos 

nossos alunos: suas avós. Inscrevi meus alunos nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, um 

concurso nacional de redações e solicitei aos estudantes que realizassem uma entrevista com 

suas avós, para posteriormente, escreverem um texto memorial sobre elas. Os estudantes 

deveriam contar as histórias em primeira pessoa, isto é exercitando a empatia e trocando de 

lugar com suas avós, narrando suas histórias como se fossem elas próprias. Muitos foram os 

relatos de estudantes que estavam há cerca de 02 anos sem falar com suas avós e que viram 

neste trabalho uma oportunidade de estreitar os laços familiares. Saíram deste trabalho 

produções inesperadas e mesmo aqueles estudantes mais resistentes à escrita, tiveram 

entusiasmo em realizar o desafio proposto. 
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Cerca de um mês depois da premiação no Concurso do Sindicato dos Professores do Distrito 

Federal, fomos honrado com a classificação do nosso projeto no prêmio Maria da Penha vai à 

Escola. Os alunos ficaram muito surpresos e todos na escola ficaram imensamente felizes. A 

partir daí organizamos com mais empenho ainda a visita técnica da comissão do prêmio, que 

foi marcada para o dia 02 de julho de 2019. Nesta organização, solicitei ao grupo de dança e 

canto formado na primeira etapa do projeto para que realizássemos diversas ações para o dia do 

recebimento da comissão, pois elas seriam, então, as anfitriãs da comissão. Este grupo de 24 

meninas se sentiu muito valorizado. Criaram a página do instagram “@conosconao” para 

fortalecer nossa campanha e realizar maiores divulgações do projeto e a partir daí votaram um 

nome para este grupo: Gold Girls: em busca de um sonho. Qual sonho? O fim da violência 

contra mulheres e meninas. 

 

4. OBJETIVOS 

5. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

✓ Propiciar aos estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental a experiência de uma 

educação transformadora, no sentido de promover a igualdade de gênero, a valorização 

do papel e dos direitos da mulher e das meninas na sociedade e a cultura da paz. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Estimular o hábito de leitura; 

✓ Estimular o aperfeiçoamento da produção de textos; 

✓ Valorização dos direitos humanos; 

✓ Refletir sobre as formas de violência praticadas contra a mulher na sociedade atual; 

✓ Analisar as formas de violência contra a mulher em contos de fadas; 

✓ Fomentar a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade; 

✓ Coibir atos de violência contra meninas no ambiente escolar; 

✓ Formar estudantes que contribuam para a diminuição de padrões sociais machistas 

na sociedade; 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este projeto iniciou-se no primeiro bimestre do ano letivo de 2019 e contou com várias fases 

e vários desdobramentos. 
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Na primeira etapa, 150 estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamento do Centro de 

Ensino Fundamental Polivalente debruçaram-se sobre o tema da violência contra as mulheres, 

no âmbito do projeto intitulado “A vida pode ser um conto de fadas: pelo fim da violência contra 

mulheres e meninas”, promovido pela professora Luciene Pereira. Para esta etapa, foram 

diversos os textos abordados e lidos na sala de aula, nos quais as mulheres conquistaram o lugar 

de protagonistas. Os trabalhos iniciaram com a leitura de “A bela e a fera”. Posteriormente, 

ocorreu a leitura de “A bela adormecida” e “Branca de Neve”. Foram lidos os seguintes contos 

da literatura contemporânea “Porém igualmente”, “Para que ninguém a quisesse” e “A moça 

tecelã” escritos por Marina Colasanti. Foram lidos também os contos de fadas do livro “Os 

contos de Beedle, o Bardo” de autoria de J.K. Rowling, dando principal destaque para o conto 

“O coração peludo do Mago”. 

A leitura dos contos foi realizada com a análise crítica do papel assumido pela 

mulher nos diversos textos. Os alunos puderam verificar a violência explícita e implícita 

presente nos contos de fadas. Durante os debates, foi grande o envolvimento dos estudantes 

pelo assunto, relatando diversos episódios de violência contra mulheres que lhe são próximas, 

muitas vezes de suas próprias famílias. A exemplo disso, uma estudante de 12 anos de idade, 

levou para a sala de aula seu diário particular escrito aos nove anos em que ela relatava e 

escrevia poesias retratando o sofrimento vivido por sua tia que à época vivia dentro de um 

relacionamento abusivo. 

Após essa reflexão, a professora solicitou aos alunos que realizassem ilustrações dos 

textos lidos, bem como, desenhos relativos à violência contra mulheres e meninas. Com a 

produção dos alunos, a professora realizou uma exposição de desenhos no pátio da escola, para 

que todos pudessem apreciar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do sétimo ano. 

Posteriormente, os alunos escreveram seus próprios contos de fadas, em que a 

personagem do conto de fadas sofria algum tipo de violência. A produção foi realizada 

seguindo-se o roteiro constante no Anexo I deste projeto. Uma vez que os resultados dos 

trabalhos foram muito proveitosos, realizou-se também nesta etapa o I Concurso de Redação e 

Desenho do CEF Polivalente que contou com uma tarde de culminância do projeto no pátio da 

escola. 

Neste dia, ocorreu ainda a primeira apresentação do grupo de dança e canto formado 

por ocasião do projeto e autodenominado: Gold Girls: em busca de um sonho, composto por 24 

meninas matriculadas no turno vespertino. Como trabalho final desta unidade didática, a 

professora propôs a realização do I Concurso de Redação e Desenho do CEF Polivalente, onde 

os estudantes exerceram o importante papel de autoria. Como não poderia deixar de ser, o 
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gênero no qual os estudantes escreveram suas redações foi o conto de fadas. A professora 

forneceu a eles um roteiro de produção de textos para guiar os passos daqueles com maiores 

dificuldades para a escrita. 

A culminância desta unidade didática ocorreu no dia 15 de março. O evento foi 

muito emocionante. Muitos participavam pela primeira vez de um concurso de redação. Houve 

envolvimento de vários colegas professores, da direção e 300 estudantes matriculados no sétimo 

ano do Ensino Fundamental II. Isto é, o dobro do público inicial. A ideia era que todos os 

colegas vissem a empolgação dos novos escritores que ali nasciam e todos puderam ver coisas 

maravilhosas, acontecerem naquela tarde de março. 

Muitos professores se emocionaram ao ver os estudantes tão empenhados na escrita 

e na reflexão sobre um assunto tão importante, analisando com seus olhinhos de criança ainda, 

um assunto tão sério. Muitos estudantes se emocionaram ao receberem pela primeira vez um 

certificado de honra ao mérito, uma medalha de ouro, prata e bronze ou um troféu, o Óscar 

deste concurso, por conquistarem um prêmio que foi tão cobiçado por tantos colegas. 

Na segunda etapa deste projeto, a qualidade dos produtos finais foi tão grande 

que motivou a inscrição dos estudantes no X Concurso de Redação e Desenho do Sindicato dos 

Professores do Distrito Federal, cuja temática foi "Feminicídio: ato final da violência 

doméstica”, no contexto do programa “Quem bate na escola maltrata muita gente”. O resultado 

desta inscrição foi muito surpreendente, pois este era o concurso mais disputado da história do 

Sindicato, que contou com 4.028 inscritos de todas as regiões administrativas do Distrito 

Federal. Sendo assim, qual não foi a nossa surpresa, quando recebemos a notícia de que a nossa 

estudante Maria Gouveia Lopes de Azevedo, de 12 anos, que havia conquistado o primeiro 

lugar do concurso que realizamos na escola, havia também conquistado o 1º Lugar, no concurso 

do Sindicato dos Professores, com o conto de fadas intitulado "Um final feliz". Essa 

premiação nos encheu de orgulho, pois era o resultado de um trabalho gigantesco realizado por 

dois meses de trabalho duro, com pouquíssimos recursos, com prêmios comprados pela própria 

professora, com certificados de honra ao mérito impressos em casa, tarde da noite de uma 

madrugada de sexta-feira. 

A terceira etapa consistiu numa homenagem às mães, feita pelos alunos na 

semana anterior ao dia das mães. Sugeri aos alunos que escrevessem uma página de um blog 

em seus cadernos, já que muitos deles não possuem computador e a escola não conta com 

aparelhos funcionais no laboratório de informática. Após isso, fotografei os 150 cadernos dos 

meus alunos e formatei a página do blog intitulado “matriarcasfantasticas.blogspot.com” com 

todas as fotografias feitas. O roteiro para esta atividade encontra-se no Anexo deste projeto. 
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A quarta etapa do projeto foi a realização da inscrição dos meus alunos nas 

Olimpíadas de Língua Portuguesa, onde foram convidados a escreverem sobre as matriarcas 

de suas famílias: suas avós. O gênero literário destinado ao sétimo ano do Ensino Fundamental, 

pelos organizadores das Olimpíadas foi o gênero Memória. Neste trabalho, os estudantes 

gravaram uma entrevista com suas avós e posteriormente fizeram a retextualização desta 

entrevista, escrevendo a história em primeira pessoa. O roteiro para esta atividade encontra-se 

no Anexo deste projeto. 

A quinta etapa do projeto foi a inscrição do projeto no “Prêmio Maria da Penha 

vai à escola”, organizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e a conquista 

da classificação do projeto na 1ª fase do concurso. Sendo o único projeto escolhido de toda a 

Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro. A equipe de promotoras do projeto realizará 

visita técnica à escola no dia 02 de julho para averiguar as condições em que se deram a 

realização deste projeto. 

 
4. AVALIAÇÃO: IMPACTOS OBSERVÁVEIS DO PROJETO 

✓ Aumento da autoestima das meninas da escola; 

✓ Valorização da figura feminina, no espaço escolar e no ambiente familiar, na pessoa das 

alunas, professoras, demais servidoras, mães e avós. 

✓ Despertar do interesse pela leitura; 

✓ Despertar do interesse pela escrita; 

✓ Despertar do interesse por participar em concursos de redação e desenho; 

✓ Reflexão sobre comportamentos machistas; 

✓ Despertar do interesse na criação e sustentação de um ambiente escolar harmonizado, 

solidário, respeitoso. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO 
PILOTO  

Prezado (a) Estudante, 
 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 
estudantes e conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. Em 
cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 
corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino 
aprendizagem vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir 
absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

1. Qual o seu sexo? 
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 

 
2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 12 anos. 
( ) De 13 a 15 anos 
( ) De 16 anos 
( ) 18 anos. ou mais. 
( ) 19 anos. 

 
3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 

 
4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 
AC AL AM AP BA CE 
DFES GO MA MG MS MT 
PA    PB   PE    PI    PR RJ RN 
RO RR RS SC 
SE SP TO Exterior 

5. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã. 
( ) Lago Norte. 
( ) Paranoá. 
( ) Varjão. 
( ) Planaltina. 
( ) Sobradinho. 
( ) Asa Norte. 
( ) Asa Sul. 
( ) Santa Maria. 
( ) Guará. 
( ) Núcleo Bandeirante. 
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( ) Taguatinga. 
( ) São Sebastião. 
( ) Recanto das Emas. 
( ) Outra    

6. Com quem você mora atualmente? 
( ) Com os pais e(ou) com outros parentes. 
( ) Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 
( ) Com amigos. 
( ) Sozinho(a). 

 

 
7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, 
museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 

 
8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
(  ) Esporte. ( 
) Jornais. ( 
) Games. 

9. Quantos membros de sua família moram com você? 
( ) Nenhum. 
( ) Um ou dois. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 
( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. ( 
) Trabalho e recebo ajuda da família. 
( ) Trabalho e me sustento. 
( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 
( )Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

11. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? ( 
) A pé. 

( ) Ônibus. (
  ) 
Bicicleta. (
 ) Carro. 
( ) Outro: ____________________________________ 
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12. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você 
considera adequado: 

 

 BOM REGULAR (+/-) RUI 

M 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre 

professores e alunos 

   

Relacionamento entre alunos 

e direção 

   

 
 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou ruim: 
 

 

 

 

 

13. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria 
do  nosso trabalho: 
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Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma 
escola onde todos gostam de estar! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO 
PILOTO  

 

Prezado (a) Responsável (a), 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos 
pais/responsáveis e conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. Em 
cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 
corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino 
aprendizagem vivenciados por seu (a) filho (a). Os dados serão tratados de modo 
a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. Favor 
devolver na Coordenação ou Direção até o dia 27/03/2019 (Quarta- Feira) 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante: 
( ) Pai. 
( ) Mãe. 
( ) Padrasto. 
( ) Madrasta. 
( ) Outro:    

 

2. Qual o seu sexo? 
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 

 
3. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 29 anos. 
( ) De 30 a 40 anos. ( 
) De 41 a 50 anos. ( ) 
De 51 a 60 anos. ( ) + 
61 anos. 

 
4. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
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5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até R$ 1.245,00. 
( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. ( 
) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. ( ) 
Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 ( ) 
Mais de R$ 12.450,00. 

 
6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 
( ) Nenhuma escolaridade. 
( ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. (
  ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª 
série. ( ) Ensino médio. 
( ) Ensino superior. 
( ) A família não possui um homem responsável. 

 
7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 
( ) Nenhuma escolaridade. 
( ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. (
  ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª 
série. ( ) Ensino médio. 
( ) Ensino superior 

 
8. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã. 
( ) Lago Norte. 
( ) Paranoá. 
( ) Varjão. 
( ) Planaltina. 
( ) Sobradinho. 
( ) Asa Norte. 
( ) Asa Sul. 
( ) Santa Maria. 
( ) Guará. 
( ) Núcleo Bandeirante. 
( ) Taguatinga. 
( ) São Sebastião. 
( ) Recanto das Emas. 
( ) Outra    

9. Qual tipo de moradia que você vive: 
( ) Casa. 
( ) Apartamento. 
( ) Própria. 
( ) Alugada. 
( ) Cedida. 

10. Na sua casa tem carro? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 
( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim, dois 

11. Na sua casa tem quartos para dormir? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 
( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim, dois. 
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12. Na sua casa tem computador? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 
( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim, dois. 

 
13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, 
museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 

 
14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

 

 
15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você 
considera adequado: 

 

 BOM REGULAR (+/- 
) 

RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre 

professores e alunos 
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Relacionamento entre alunos 

e direção 

   

 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 
 

 

 

 

 

 

  16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria 
  do nosso trabalho:  

 

 

 

 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma 
escola onde todos participem e gostem de estar! 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO 
PILOTO  

 

Prezado (a) Professor(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação 
profissional, das práticas pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos 
professores desta Unidade Escolar no ano de 2019. A sua colaboração ao 
preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da 
realidade escolar e colaborar para a construção de metas e ações a serem 
realizadas no decorrer deste ano. 

 
1. Qual é o seu sexo? 

( ) Masculino. 
( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. ( 

) De 30 a 39 anos. ( ) 

De 40 a 49 anos. ( ) 

De 50 a 54 anos ( ) 55 

anos ou mais. 

 

3. Como você se autodeclara? 

4. 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a).  ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 
 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até R$ 1.245,00. 
( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. ( 
) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. ( ) 
Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 ( ) 
Mais de R$ 12.450,00. 

 
 

6. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã. 
( ) Lago Norte. 
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( ) Paranoá. 
( ) Varjão. 
( ) Planaltina. 
( ) Sobradinho. 
( ) Asa Norte. 
( ) Asa Sul. 
( ) Santa Maria. 
( ) Guará. 
( ) Núcleo Bandeirante. 
( ) Taguatinga. 
( ) São Sebastião. 
( ) Recanto das Emas. 
( ) Lago Sul. 
( ) Outra    

 

 
7. Qual tipo de moradia que você vive: 
( ) Casa. 
( ) Apartamento. 
( ) Própria. 
( ) Alugada. 
( ) Cedida. 

8. Na sua casa tem carro? 
( ) Não tem. ( ) Sim, três. 
( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 
( ) Sim, dois 

 

9. Qual é o seu nível de escolaridade? 

 

(    ) Ensino Superior – Curso:  . 

(    ) Pós-Graduação – Curso:   . 

( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 

( ) Outro:    
 

10. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado 

anteriormente? 
11. 11. 

( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 

( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 

( ) De 8 a 14 anos. 

 

12. Além da atividade como docente nesta escola, você exerce outra atividade 

que contribui para sua renda pessoal? 
( ) Sim, na área de Educação. ( ) Sim, fora da área de Educação. ( ) 

 

13. Há quantos anos você trabalha como professor? 

( ) Meu primeiro ano. 
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( ) 1-2 anos. ( ) 11-15 anos. 
( ) 3-5 anos. ( ) 16-20 anos. 
( ) 6-10 anos. ( ) Mais de 20 anos. 

14. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 

( ) Meu primeiro ano. 
( ) 1-2 anos. ( ) 11-15 anos. 
( ) 3-5 anos. ( ) 16-20 anos. 
( ) 6-10 anos. ( ) Mais de 20 anos. 

15. Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que 

você se encontra neste momento? 
( ) Meu primeiro ano. 
( ) 1-2 anos. ( ) 11-15 anos. 
( ) 3-5 anos. ( ) 16-20 anos. 
( ) 6-10 anos. ( ) Mais de 20 anos. 

16. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização 

(mínimo de 360 horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre 

metodologias de ensino aprendizagem na sua área de atuação? 
( ) Não participei. ( ) Sim, e houve um impacto moderado. ( 
) Sim, e não houve impacto.. ( ) Sim, e houve um grande impacto. 
( ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

17. Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema, 
museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 

18. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 
( ) Sites sobre educação. 
( ) Outro: _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma 
escola onde todos participem e gostem de estar! 



281 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

PLANOS DE AÇÃO 
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Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

CRE: Plano Piloto 

 

Unidade Escolar: CEF Polivalente Telefone: 3901- 

 
Orientador(a) Educacional: Silvia Daniela T Araujo Matrícula: 212666- 
4 

E-mail: oe.silvia@gmail.com Celular: 

 
Turno(s) de atendimento: Matutino 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais 
Transversais Diretoria de Serviços e Projetos 

Especiais de Ensino 
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem 

 

mailto:oe.silvia@gmail.com
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Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 

• Quantitativo de alunos 

Atualmente o CEF Polivalente possui um total de 1056 alunos distribuídos nos turnos matutino e vespertino. 

 

• Níveis de ensino atendidos/ outros atendimentos 

A escola atende alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), sendo, em 2019, distribuído da seguinte 

forma: 
- 7 turmas de 6º ano; 

- 10 turmas de 7º ano; 

- 7 turmas de 8º ano; 

- 10 turmas de 9º ano. 

Além do Ensino Regular, o CEF Polivalente é uma Escola Inclusiva e atende a Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (ANEE´s) que frequentam as turmas regulares de ensino. 
A Escola possui ainda Sala de Recursos, uma Psicóloga Escolar e Sala de Apoio à Aprendizagem. 

 

• Perfil da comunidade escolar 

A clientela do Polivalente é formada em sua maioria por alunos que possuem faixa etária entre 10 e 16 anos, moradores 

das diversas cidades do Distrito Federal e do Entorno. 
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Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
 

Garantir o desenvolvimento pleno do aluno por meio de ações contextualizadas que o auxilie no processo 

ensino- aprendizagem. 

 

Justificati 

va 

 

Todo trabalho escolar deve pautar-se pelo planejamento das ações visando melhor aproveitamento da atividade 

educacional. No Serviço de Orientação Educacional (SOE) não poderia ser diferente, a fim de que seja uma prática 

dinâmica, contínua, sistemática e integrada ao currículo escolar. 

Assim, este Plano de Ação é resultado de um planejamento prévio que visa nortear a atuação do Orientador 

Educacional no ambiente escolar. Está dividido em Temas, Eixos e Estratégias, e contempla os Projetos Bimestrais 

que fazem parte do Planejamento Anual das Atividades - 2019 - do CEF Polivalente, em consonância com a Proposta 

Pedagógica. 

Porém, é importante ressaltar, o Plano de Ação não é um molde rígido ao qual está submetido o trabalho do 

SOE, mas sim um caminho que possibilita alterações e mudanças de rumo, visando auxiliar no processo educacional, 

de maneira ampla e integrada com a comunidade escolar, privilegiando o desenvolvimento de todos os alunos no que 

se refere ao aprender. 
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

TEMÁTICAS 

(Metas) 

ESTRATÉGIAS  

ENVOL 

VI 

DOS 

PERÍOD 

O 

PARCEIRO 

S 

EIXO DE 

AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

DA O.E 

DESENVOLVI 

DA 

Organizaç 

ão Serviço 

Orientaçã 

o 

Educacion 

al 

d 

o 

d 

e 

Elaborar formulários, instrumentos de 

registro, arquivo e rotina do SOE 

Orientado 

r 

Educacion 

al 

Fevereiro  Implementaç 

ão Serviço 

Orientação 

Educacional. 

d 

o 

d 

e 

 Organizar o espaço físico do SOE Orientado 

r 

Educacion 

al 

Fevereiro  Implementaç 

ão Serviço 

d 

o 

d 

e 
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     Orientação 

Educacion 

al. 

Promoção 

 
a 

 
d 

Apresentar a Orientação Educacional 

à comunidade escolar 

Comunida 

de Escolar 

Fevereiro Equipe 

Gestora 

Implementação 

identidade 

 

o 

 
d 

    do Serviço 

 
 

de 

trabalho 

 

a 

 

d 
    

Orientação 

Educacion 

Orientaçã      al. 

o       

Educacion       

al       

 

Planejamen 

to Coletivo 

Elaborar o Plano de Ação da 

Orientação 

Educacional. 

Comunida 

de Escolar 

1º Bimestre  Ações 

Institucionais 

• Definição das metas do Plano de 

Ação de acordo com as demandas 

do Planejamento Escolar para o 
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 Ano Letivo 2019     

Promoção, 

Intervenção 

e 

Interagir, participar  e articular 

com profissionais de 

educação e demais 

Comunida 

de Escolar 

Durante 

o ano letivo 

 
Ações 

Institucionais 
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Acompanhamento 

das 

atividad 

es pedagógicas 

instâncias da escola nas atividades 

pedagógicas 

• Articulação de 

cunho pedagógico, com demais 

profissionais, para coordenação 

de ações. 

• Colaboração com ações que 

viabilizem a avaliação das 

atividades 

pedagógicas. Participação nas 

atividades dos dias letivos 

temáticos e atividades 

comemorativas da escola. 

Participar de ações integradas com a 

comunidade escolar 

no 

desenvolvimento de projetos sobre 

saúde, meio ambiente, ética, 

cidadania, 

entre outros, de acordo com as 
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 prioridades elencadas pelo grupo e 

com a Proposta Pedagógica da 

Instituição Educacional: 

1º Bimestre – O meu exemplo, o seu 

exemplo. (Referência, modelo, 

influência) 

2º Bimestre – Jogos Internos do 

Polivalente / Semana de Educação 

para a Vida. 

3º Bimestre – Lembrar a Guerra para 

Promovermos a Paz (Promoção da 

Paz) 

4º Bimestre – Consciência Negra 

    

Apoio Pedagógico 

Individual 

 
ao professor. 

Atender individualmente 

os professores. 

Professores Durante 

o ano letivo 

 Ações junto 

aos 

Professores. 



289 
 

 

 

 • Acolhimento 

e 

encaminhamentos nas situações 

de busca espontânea. 

• Coordenação de ações 

conjuntas. 

    

Ação Pedagógica 

em parceria com os 

professores (no 

coletivo). 

Realizar ações integradas com os 

professores. 

• Auxílio na reflexão e na 

sensibilização da comunidade 

escolar para a prática de 

Educação Incisiva. 

• Estabelecimento de parceria 

para fortalecimento do processo 

educativo em desenvolvimento 

pelo SOE. 

• Sensibilização e auxilio em 

casos que precisam 

de intervenção 

pedagógica. 

Professores Durante 

o ano letivo 

 Ações junto 

aos 

Professores. 
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 • Busca de orientações 

norteadoras para a prática da 

avaliação interventiva. 

    

 

 
Atendimen 

to     

individual 

ao    

educando. 

 

 
Acompanhar individualmente 

o estudante. 

• Acolhimento nas situações 

de busca espontâneas ou 

indicadas. 

• Realização de encontro com os 

responsáveis, quando 

necessário. 

• Apoio a tomada de decisão e 

realização de 

encaminhamentos 

• Devolutiva ao responsável pela 

solicitação. 

 

 
Estudantes 

 

 
Durante 

o ano 

letivo 

  

 
Ação junto 

aos 

estudantes 
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Trabalho e 

projeto de vida 

(Ações 

Educativas no 

Coletivo) 

Sensibilizar quanto a importância do 

planejamento para a vida adulta e o 

trabalho. 

 

 
• Encontro temático com os 

alunos buscando entender o 

mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas à ao seu 

projeto  de vida 

com autonomia 

e responsabilidade. 

Estudant 

es do 9º 

ano 

1º bimestre Professores Ações junto 

aos 

Estudantes. 

 

 
Liderança 

e Representação 

 

 
Apoiar, promover a participação dos 

alunos nas diversas instancias da 

escola. 

 

 
Todos 

estudant 

es 

 

 
Durante 

o ano 

Letivo 

 

 
Comunida 

de 

escolar 

 

 
Ação junto 

aos 

estudantes 
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 • Contribuir na reflexão-ação dos 

alunos na escolha e efetiva 

atuação do Representante de 

Turma. 

• Apoiar e orientar ações do 

Grêmio estudantil (conforme 

demanda). 

    

 

 
Projeto Hábitos 

de Estudo 
 

• Ações 

Educativa 

s 

Individua 

is. 

Subsidiar a organização do trabalho 

Escolar e a rotina de estudo. 

• Encontro temático com alunos 

para apresentar instrumentos e 

planejamento de rotina de 

estudos. 

 

 

 
 

Estudant 

es do 6º 

ano 

 

 

 
 

1º bimestre 

  

 
Ação junto 

aos 

estudantes 

• Encontro temático 

para orientação e 

esclarecimentos 

Pais e/ou 

responsáve 

is 

1º 

bimestre 

Sala de 

Apoio 

Ação junto 

as 

famílias. 
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• Ações 

Educativas 

no Coletivo 

sobre como fazer uma rotina de 

estudos em casa. 

    

• Atendimento individual 

aos alunos para orientações 

sobre 

Hábitos de Estudo 

e 

Metacognição. 

Todos 

estudante 

s do CEF 

Polivalen 

te    

(conform 

e     

demanda 

) 

Durante 

todo o ano 

letivo. 

Professores 

e 

Alunos 

Ação junto 

aos  

estudantes e 

professores 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO 
PILOTO  

 

 

 

Plano de Ação 2019 
 

 

 

 

A Sala de Recursos do CEF Polivalente é de natureza generalista, atendendo 

estudantes com deficiência intelectual, física, múltipla e transtorno global do 

desenvolvimento. É composta por duas profissionais do Atendimento 

Educacional Especializado em áreas de atuação distintas: em Exatas por 

Glaucymeire de Fátima Fernandes Cunha e em Humanas/Códigos e Linguagens 

por Érika do Amaral dos Santos Freitas. 

 
O atendimento educacional especializado foi definido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, conforme a Resolução 

CNE/CEB nº 02/2001. Trata-se de um serviço de natureza pedagógica, dentro da 

perspectiva inclusiva, que permite complementar ou suplementar o currículo aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais inseridos nas classes comuns 

de todas as etapas ou modalidades da Educação Básica, a definir de acordo com a 

deficiência/transtorno do educando, desenvolvido, preferencialmente, no 

contraturno. 

 
“O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar 

e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não 
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sendo substitutivas à escolarização”. (Orientação Pedagógica – Educação 

Especial (s/d), p 77). 

Objetivos 

Geral: 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

eliminando as barreiras para a plena participação dos estudantes com 

deficiência/TGD no contexto escolar inclusivo. 

Específicos: 

• Sensibilizar as famílias para participação efetiva no processo educacional 

dos estudantes com deficiência/TGD, no contexto da educação inclusiva; 

• Promover as condições de inclusão dos estudantes em todas as atividades 

da instituição escolar, propiciando a interação nos ambientes sociais, 

valorizando as diferenças e a não discriminação; 

• Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum de forma a 

definir as estratégias pedagógicas de cada estudante; 

• Participar no processo de identificação e de avaliação das necessidades 

especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário 

a cada estudante; 

• Fortalecer a autonomia dos estudantes, de modo a tomar decisões a partir 

de suas necessidades e motivações; 

• Orientar os professores da classe comum sobre estratégias que favoreçam 

a autonomia e o envolvimento do estudante com deficiência ou TGD; 

• Promover a inserção de tecnologias assistivas no contexto de sala de aula; 

• Realizar adequações de material didático-pedagógico para atender às reais 

necessidades dos estudantes; 

• Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos 

conteúdos desenvolvidos em classes comuns. 
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Açõ 

es 

Período 

• Apresentação aos professores e demais membros 

da escola, sobre o funcionamento da Sala de 

Recursos na semana pedagógica. 

• Oficina com professores, coordenadores e SOE, 

sobre transtornos funcionais e demais 

necessidades especiais. 

• Apresentação e funcionamento da Sala de 

Recursos aos pais. 

• Formulação do Livro de Apresentação dos 

estudantes com necessidades educacionais 

especiais, com ou sem laudo/relatório, de modo a 

facilitar a sua identificação pelo corpo docente. 
• Entrevista com pais. 

 

 

 

Fevereiro 

• Atendimento às turmas da escola com a utilização 

do desenho animado (IAN: uma história que vai 

nos mobilizar) para sensibilização dos estudantes, 

de 
modo a conscientizar e promover a Educação 
Inclusiva aos ANEE, conforme Lei 5.714/16. 

 
 

Março 

• Participação na coordenação coletiva, conselhos de 

classe, reunião de pais e demais atividades da 

escola. 

• Preparação de material didático-pedagógico 

específico para uso dos estudantes nas classes 

comuns e na sala de recursos. 

• Atendimento individual ou em grupo aos 

estudantes que são o público da Sala de Recursos. 

Fevereiro 

a Dezembro 

• Mediação em ações junto aos professores para 

desenvolver atividades compatíveis com as 

potencialidades de cada estudante. 

• Encaminhamento de casos omissos para a EEAA 

(caso haja). 

Fev/ 

Març 

o/ Abril 

• Participação em projetos estabelecidos em 

calendário da escola. 

• Auxílio na formulação das adequações curriculares. 

• Garantia da realização das adequações curriculares 

necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial. 

 
 

Bimestral 

• Formulação do Plano Individual AEE. Março/ Abril 
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• Promoção da semana nacional de luta das 

pessoas com deficiência com atividades 

diversificadas e sensibilização de todos os 

estudantes da unidade de 
ensino. 

 

Setembro 

• Estratégia de matrículas. 

• Estudo dos casos omissos, juntamente 

com a EEAA. 

Setembr 

o/ 

Outubro 

• Sugestão de encaminhamentos dos estudantes 

NEE do 9° ano às instituições adequadas, quando 
não for o caso de sequencial. 

 

Dezembro 
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PLANO DE AÇÃO – SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais 

Transversais Diretoria de Serviços e Projetos 

Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem 

OBJETIV 

O 

GERAL 

 

OBJETIV 

O 

ESPECÍFIC 

O 

AÇÕES 

PEDAGÓGIC 

AS 

PARCERIAS 

ENVOLVID 

AS NAS 

AÇÕES 

 

CRONOGRAM 

A 

 

AVALIAÇÃO 

Atender 

a 

os estudantes 

com 

Transtorno 

Funcionais 

Específicos, 

auxiliando 

n 

as queixas 

escolares 

Intervindo 

n 

as suas 

dificuldades 

de 
aprendizagem 

Desenvolver 

as atividades 

sistematizada 

s orientadas 

pelo 
SEEAA 

e 

estratégias 

definidas 

e 

m estudo de 

caso; Atuar 

com os eixos 

d 

e 
intervenção. 

Trocar informações 

com os profissionais 

da SEEAA e 

OE 

relacionadas aos 

alunos com 

Transtorn 
os 
Funcionais 
Específicos. 

SAA 

SEEA 

A 

SOE 

Anual A avaliação dar-se-á 

processualmente para 

que cada ação possa 

ser avaliada e 

repensada para estar 

de acordo com o seu 

objetivo. 
Serão 

utilizado 

s 

materiais diversos, 

livros e jogo 

pedagógicos  para a 

análise 
das 

intervenções 

Planejar as 

intervenções a serem 

realizadas com os 
alunos com TFE após 

leitura dos laudos 
médicos e relatório do 

SEEAA. 

SAA Semanal 
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e     e 
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no fracass 
o 

 Atender os alunos com SAA Semestral e reorganização 
da 

s 

escolar. TFE no contra- 
turno, 

Anual  atividades 
proposta 

s, 

 em dois 
encontros 

  de acordo com 
o 

 semanais 
e 

m 

  desenvolvimento 

 agrupamentos 
conforme 

  individual dos alunos. 

 sugerido em 
Portaria 

   

 39/2012, que originou 
o 

   

 trabalho do SAA, com    

 alterações na 
portaria 

   

 395/2018 e 
Estratégia 

   

 de matrícula 
referent 

e 

   

 ao quantitativo 
de 

   

 alunos atendidos e 
suas 

   

 especificações.    

 Realizar 
Mapeament 

o 

SAA Início 
d 

o 

an 
o 
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  do quantitativo 
de 

SEEAA letivo e início 
do 

 

alunos por 
escola 

SOE 2º semestre. 

atendida no polo. 
E 

Coordenador  

distribuir as 
vagas 

itinerante  

coerente aos número 
de 

  

alunos com TFE 
na 

  

matrícula.   
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  Convocação dos pais 

/responsáveis para 

informações 

e orientações quanto 

ao atendimento no 

pólo, aos alunos com 

TFE; assinatura do 

termo de 
compromisso. 

SAA 

Pais 

Início do ano 

letivo e inicio 

do 2º semestre 

 

Realizar 

atendimento 

com os eixos 

de 

Intervenção: 

Ginástica 

cerebral, 

Funções 

executivas, 

Processos 

fonológico, 

Dificuldades 

Especificas 
e autoestima. 

Professora 

do SAA 

Semanalmente 
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  Preencher os campos 

do diário a 

cada 
atendimento 

co 

m 

frequência 

dos 

estudantes; Perfil de 

cada 
grup 

o; 
Procedimentos 

 

e 

intervenções; 

 

; Informações 

complementares 

e 
resumo final. 

Professora 

da SAA 

Diariamente  
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  Participar 

das 

coordenações 

pedagógicas 

coletivas da 

escola. Da mesma 

forma na 

semana 

pedagógica, 

com 

sugestões didáticas 

e alternativas 

técnico- 

metodologica 

que poderão 

auxiliar aos 

professores em sala 

de aulas com os 

alunos 
com TFE. 

SAA 

Professores 

Profissionais 

da escola. 

No início do 

ano letivo e no 

decorrer do ano. 
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  Providenciar 

relatórios sobre 

os atendimentos dos 

alunos com TFE na 

Sala de Apoio, 

com ações 

desenvolvidas e 

fragilidades 

pedagógicas 

dos estudantes 

e realizar 

devolutivas para 

a escola e família. 

SA 

A 

SEA 

A 

SOE 
Pais 

 

e 

responsáveis 

Final do 

segundo 

semestre. 

 

Participar de formação 

continuada promovida 

pela EAPE. 

SAA 

Profissionais 

da EAPE 

Semestral 

  Participar de 

reuniões 

semanais 

com 

coordenação 

intermediária da 

UNIEB para 

receber 

informações 
e orientações. 

SAA 

Coordenador 

itinerante 

 

do SAA 

Coordenaç 

ão 

intermediar 

ia 

Semanal 

( 

Às sextas- 

feiras) 

Articular com 

a professora itinerante 

da 
SAA as dificuldades 
dos alunos do pólo. 

SAA 

Coordenad 

or 

itinerante 

Anual 
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  Aplicar e desenvolver 

a teoria 

 

do 

condicionamento / 

Estímulo 

Refor 

ço positivo aos alunos 

com TFE, com o 

Projeto VOCÊ É 

CAPAZ. 

SAA- 

Professora 

e alunos 

A 

cad 

a 

atend8mento, E 

no término de 

cada semestre. 

Realizar no final de 

cada semestre uma 

culminância do 

projeto com a 

realização de uma 

feira de brindes, com 

a pontuação 

adquirida 

co 

mo resposta ao 

estimulo no 
decorrer do semestre. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR – 

2019 
OBJETIVO META AÇÕES RESPONSÁVEL CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- Contribuir 

com o 

trabal 

ho coletivo 

desenvolvido 

na instituição 

escolar, 

em 

parceria com 

os demais 

profissionais: 

professores, 

supervisor 

pedagógico, 

coordenadores 

de turnos, 

equipe gestora, 

 
entre 

- 90 % a 100% 

de 

participação 

n 

as atividades 

coletivas 
d 

a escola. 

- Participar 

das 

coordenaçõe 

s coletivas, 

bem como, 

conselho 

de 
classe 

 

e 

demais 

atividades 

realizadas 
 

na escola; 

- Acolher 

a demanda 

do    

professor, 

- Psicologia escolar 

e demais 

profissionais; 

 

 

 

 

 

- Psicologia escolar 

e professores; 

- Ao longo do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

- Ao longo do ano 

letivo. 

- 

Na 

s 

coordenações 

coletivas, 
nos 

conselhos de 

classe, em 

estudos de caso. 
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outros.  conhecer 

seu 

trabalho 

e 

estratégias 

que 

envolvam 

 

as 
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  dificuldades 

de 

aprendizage 

m dos 
alun 

os, 

assim como, 

propor novas 

abordagens 

de ação. 
- 

Estabelec 

er parcerias 

com outros 

profissionais 

para 

discutir 
casos 

d 

e 

alunos 

co 

m 

dificuldades 

de 

aprendizage 
m. 

 

 

 

- SOE, Sala de 

apoio, Sala de 

Recursos 

 

 

 

 

 

- Ao longo do ano 

letivo. 
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- 

Favorecer 

o desempenho 

escolar 
dos alunos. 

- 90% a 100% de 

acolhimento e 

acompanhamen 

to dos 

alun 

os 

encaminhados. 

- 

Acolher 

e 

acompanhar 

o aluno nas 

suas 

questões 

pedagógicas 

e emocionais 

que 

esteja 

m 

interferindo 

- Psicologia escolar 

e aluno; 

- Semestral. - Nos encontros 

com os alunos 

acompanhados e 

com as famílias. 
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  em 

se 

u 

desempen 

ho 

acadêmico 
; 

- Propor 

outras 

estratégias 

de 

organização 

de estudo 

junto 

ao aluno, 

professor e 

família; 

- Encaminh 

ar a 

outros 

profissionais 

para 

avaliações 

específicas, 

sempre 
q 

ue 
necessário. 

 

 
 

- Psicologia 

escolar, aluno, 

professor e família; 

 

 

 

- Psicologia escolar 

e outros 
profissionais. 

 
 

- Semestral. 

 

 

 

 

- Semestral. 
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- Estimular a 

participação da 

família 
n 

as 

atividades  da 

escola e  no 

processo  de 

desenvolvimen 

to    e 
aprendizagem 

- 90% a 100% 

das famílias 

acolhidas. 

- 

Acolher 

a demanda 

dos pais 

e/ou 

responsáveis 

referente 

as 

dificuldades 

encontradas 

em relação ao 

aluno. 

- Psicologia escolar 

e família; 

- Ao longo do ano 

letivo. 

- Nos 

encontros 
com as famílias. 
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do (a) filho (a), 

nosso aluno. 

 - Discutir 

possibilidad 

es 

de ações 

em 

conjunto 

com 

a 

escola, 

visando 

o sucesso 

escolar; 

- Realiza 

r 

orientações, 

que 

favoreçam 

na 

conduç 

ão de 
situaçõ 

es 
com o filho. 

- Psicologia escolar 

e família; 

 

 

 

- Psicologia escolar 

e família. 

- Bimestral. 

 

 

 

 

- Sempre 

que 

necessário. 
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica - 2019 
 
 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: CEF Polivalente Telefone: 3901-7690 

Coordenação Disciplinar: 
Estela da Cunha Gomes – 2112388 - estelacg10@gmail.com 
Joana Angelica Ribeiro de Melo Diogo – 2298287 - 
joanameloedf@gmail.com Márcia Nantet Fraga – 02061236 - 
mnantet@bol.com.br 
Ana Maria de Albuquerque Santos – 395978 – aninhaJGW@gmail.com 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL POLIVALENTE 

 

mailto:estelacg10@gmail.com
mailto:joanameloedf@gmail.com
mailto:mnantet@bol.com.br
mailto:aninhaJGW@gmail.com
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Contextualização e caracterização da Unidade 
Escolar 

 
 Quantitativo de alunos 

Atualmente o CEF Polivalente possui um total de 1056 alunos distribuídos nos turnos matutino e vespertino. 
 

 Níveis de ensino atendidos/ outros atendimentos 

A escola atende alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), sendo, em 2019, 
distribuído da seguinte forma: 
- 7 turmas de 6º ano; 
- 10 turmas de 7º ano; 
- 7 turmas de 8º ano; 
- 10 turmas de 9º ano. 
Além do Ensino Regular, o CEF Polivalente é uma Escola Inclusiva e atende a Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais (ANEE´s) que frequentam as turmas regulares de ensino. 
A Escola possui ainda Sala de Recursos, uma Psicóloga Escolar e Sala de Apoio à Aprendizagem. 

 

 Perfil da comunidade escolar 

A clientela do Polivalente é formada em sua maioria por alunos que possuem faixa etária entre 10 e 16 
anos, moradores das diversas cidades do Distrito Federal e do Entorno. 

 

Objetivos da Coordenação Pedagógica para 
2019 

 

➢ Planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas; 
➢ Implementar o Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor; 
➢ Articular ações que garantam a realização da Coordenação Pedagógica; 
➢ Fazer cumprir o Regimento Escolar com relação às faltas cometidas pelos alunos; 
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Justificati 
va 

 
 

O Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica é baseado em estratégias de planejamento 
em rede, conversando com todos os setores da escola. Sua elaboração é anual. 

Mediações de conflito, atendimento a pais e responsáveis, atendimento e orientação a alunos em geral, 
atendimento e suporte a professores, apoio a secretaria escolar e suporte à direção, são tipologias de ações 
diárias da coordenação disciplinar. 

➢ Articular transversalmente o ensino aprendizagem dos alunos; 
➢ Intermediar, orientar e resolver conflitos da comunidade escolar; 

➢ Elaborar estratégias para construção de uma cultura de paz na escola. 
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TEMÁTICAS (Metas) ESTRATÉGI 
AS 

ENVOLVIDOS PERÍODO 

Planejamento, Orientação e 

Acompanhamento das 

atividades pedagógicas; 

Coordenar ações como planejar, orientar e acompanhar 

atividades e projetos pedagógicos para o alcance das 

aprendizagens; 

Coordenaç 

ão 

Pedagógic 

a 

Durante todo o ano 

letivo 

Implementação do Currículo da 

Educação Básica e das 

Orientações Pedagógicas da 

SEEDF 

Trabalhar em rede estimulando, orientando e acompanhando 

o trabalho docente na implementação do Currículo da 

Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, 

por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e 

de oficinas pedagógicas locais, assegurando a Coordenação 

Pedagógica como espaço de formação continuada; 

Coordenação 

Pedagógica e 

Equipe de 

Professores 

Semana 

Pedagógica e 

Coordenações 

Coletivas 

semanais. 

Articulação de ações que 

garantam a realização da 

Coordenação Pedagógica 

Estimular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da 

unidade escolar; 

Coordenação 

Pedagógica e toda 

a comunidade 

escolar 

Durante todo o ano 

letivo 

Cumprimento do 

Regimento 

Escolar 

Oportunizar aos alunos conhecimento e compreensão do 

Regimento Escolar; 

Toda 

comunida 

de escolar 

Durante todo o ano 

letivo 
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Articulação transversal do 

ensino aprendizagem dos 

alunos 

Auxiliar diretamente os professores nas suas práticas 

escolares e estreitar a relação entre família e escola; 

Coordenaç 

ão 

Pedagógic 

a, 

Durante todo o ano 

letivo 
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  Professores, Pais, 

Alunos e Equipe 

Gestora; 

 

Intermediação, Orientação 
e Resolução de conflitos 

Dialogar, dar voz e orientar os alunos; 
Equipe de Apoio à 
aprendizagem, 
Sala de Recursos, 
Serviço 
de 

Orientaç 
ão 
Educacional 
e 
Psicologia Escolar 

Durante todo o ano 
letivo 

Elaboração de estratégias para 

construção de uma cultura de 

paz 

Promover mediações de conflito, tolerância e solidariedade. 

Construção de Projetos com Temática de Paz. 

Coordenaç 

ão 

Pedagógic 

a 

Durante todo o ano 

letivo 

 

 

 
 

Data: 28/08/2019 
 
 
 
 
 

  

Gestor(a)/ matrícula 
Assinatura com carimbo 

Coordenador(a) Pedagógico(a) 
Assinatura com carimbo 
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