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“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade 
muda.” 

 

Paulo Freire 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

A educação exerce um papel fundamental na formação pessoal e social, contribuindo 

para fomentar a reflexão e o exercício da cidadania. Segundo Paulo Freire (2009, p.66), “O 

que importa, realmente, ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se”, isto é, a educação 

deve buscar desenvolver habilidades, incentivar a autonomia e a visão crítica da realidade. 

Esse direito é relevante nos mais diversos espaços, inclusive nas prisões. O aprisionamento 

não retira o direito de acesso à escola, ao contrário, a escola pode ser uma possibilidade de 

traçar novos projetos de vida e auxiliar na ressocialização da pessoa privada de liberdade. 

O Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília) é a escola da rede pública 

do Distrito Federal que atende às unidades prisionais. A sede administrativa funciona no 

prédio da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE), na SGAS 907, 

e as salas de aula estão nas unidades prisionais, sendo que no Complexo da Papuda, existe o 

Centro de Internamento e Reeducação – CIR; Centro de Detenção Provisória – CDP; 

Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I; Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II; no 

Gama fica situada a Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF (em suas 

dependências, a Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP) e no Setor de Indústrias e 

Abastecimento (SIA) localiza-se o Centro de Progressão Penitenciária – CPP. 

 

Acervo: Ricardo Gonçalves 
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Os professores que lecionam nas prisões do DF geralmente atuam em mais de uma 

Unidade Prisional e devem seguir tanto as recomendações da Secretaria de Educação, quanto 

às regras de segurança existentes nos espaços prisionais. Em cada presídio existe um Núcleo 

de Ensino – Nuen – responsável pelas atividades educacionais. 

No Distrito Federal, as visitas às Unidades Prisionais acontecem às quartas e quintas-

feiras, desta forma, a escola funciona com aulas presenciais em quatro dias da semana e o dia 

de visita na Unidade é destinado às reuniões e coordenações pedagógicas. Na PDF I, PFDF, 

ATP, CDP e bloco E da PDF II as aulas são ministradas às segundas, terças, quartas e sextas 

e os professores que lecionam nessas Unidades realizam coordenação pedagógica às quintas-

feiras. No CIR e bloco D da PDF II as aulas ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-

feiras e o dia de quarta é destinado à coordenação pedagógica. O CPP é a única unidade na 

qual são ministradas aulas de segunda à sexta-feira. 

A presente Proposta Pedagógica (PP) foi elaborada coletivamente considerando o 

comprometimento com a educação nas prisões e com a intencionalidade de atender o 

Currículo em Movimento da EJA, bem como os demais documentos norteadores da SEEDF. 

Para a elaboração da mesma, foram realizadas reuniões pedagógicas, discussões temáticas e 

análise da avaliação institucional. Na Semana Pedagógica do primeiro semestre de 2020 

iniciaram-se as discussões e, em reuniões subsequentes, foi oportunizado espaço para 

propostas. As coordenadoras pedagógicas Vanessa Martins (1º segmento) e Telma Cristiane 

(2º/3º segmento) receberam sugestões e, considerando a PP do ano anterior e também as 

orientações da UNIEB, elaboraram a versão 2020 da PP do CED 01 de Brasília (antes de ser 

publicizada, foi revista gramaticalmente pela professora Sônia Maria de Souza).  

A Proposta Pedagógica anteriormente era denominada Projeto Político Pedagógico 

(PPP) que ao trazer o “Político” em seu nome evidenciava o espaço escolar como local 

privilegiado de formação crítica e cidadã que busca formar sujeitos conscientes e atuantes na 

construção da sociedade. 

A discussão da PP deve ocorrer periodicamente visando rever, avaliar e propor ações 

que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. Reconhecemos que o planejamento 

pedagógico é uma atividade dinâmica e a PP pode ser alterada e reformulada para melhor 

refletir os anseios pedagógicos da comunidade escolar. 

É relevante destacar que no presente ano o mundo enfrenta o desafio de lidar com a 

pandemia de Covid-19 - “coronavírus”, a qual afetou as mais diversas áreas da sociedade, 

incluindo as atividades educacionais no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal e, consequentemente, a Educação nas Prisões. 
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Com a suspensão das aulas e a instituição de teletrabalho para os servidores do 

Governo do Distrito Federal (GDF), os impactos na educação foram grandes. Atualmente, 

temos a perspectiva de retornar às aulas, a princípio, com oferta não presencial.  Por isso, foi 

elaborado um Plano de Ação1 de retorno às aulas (Anexo XV) específico para o momento de 

pandemia.  

Conforme o exposto, a presente Proposta Pedagógica é resultado de uma construção 

coletiva do Centro Educacional 01 de Brasília e visa favorecer uma educação de qualidade 

nas Unidades Prisionais do DF.  

  

                                                 
1
 O Plano de Ação de retorno às aulas atende exigência da Portaria nº120, de 26 de Maio de 2020. O mesmo 

foi aprovado pela Gepri/Dieja/Subeb/Sugep e Sesipe. Necessita da aprovação da VEP para ser 

implementado. 
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2. HISTÓRICO 
 

As atividades educacionais desenvolvidas no Sistema Prisional possuem um marco, 

entre tantos ao longo de sua trajetória, que proporcionou uma mudança significativa na oferta 

do ensino regular no Sistema Prisional do Distrito Federal: a criação do Centro Educacional 

01 de Brasília – CED 01 de Brasília, através da Portaria n° 239 de 30 de dezembro de 2015, 

publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de dezembro de 2015. Antes de sua 

criação, as atividades educacionais no Sistema Prisional do DF eram ofertadas através de 

Convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF2. 

O processo educativo foi, inicialmente, realizado por meio de convênio celebrado 

com a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, na intenção de desenvolver um 

trabalho orientado por profissionais habilitados e qualificados para esse fim. 

A Proposta Pedagógica, frente à concentração de indivíduos nos mais diferentes 

níveis de escolaridade, girava em torno da organização dos cursos supletivos (1º. e 2º Graus). 

Os educandos eram acompanhados por professores e auxiliados por reeducandos monitores. 

A partir do ano de 2004, foi implantada a modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

em seus três segmentos. A equipe passou a ter autonomia para classificar, reclassificar e 

promover os alunos de semestre e segmento, com exceção do 1ºSegmento, que dependia de 

aval do Centro de Exames Supletivos da Asa Sul – CESAS.  

Para viabilizar o efetivo cumprimento desse direito, o convênio celebrado entre as 

instituições, na medida do possível, procurou atender à demanda. Em 2005, os projetos de 

Xadrez, Música e Teatro, já presentes no CIR, foram estendidos para o Centro de Detenção 

Provisória – CDP e foi ampliado o número de turmas na Penitenciária do Distrito Federal - 

PDF I, que passou a incluir a parte diversificada (Informática, Xadrez e Teatro). Também foi 

inaugurado o Núcleo de Ensino na PDF II e implantado o 1º Segmento na Ala de Tratamento 

Psiquiátrico – ATP, exclusiva para homens, além das oficinas de Teatro e Agroecologia, 

desenvolvidas na PFDF. Nesse mesmo ano, somou-se aos profissionais uma Orientadora 

Educacional. 

                                                 
2
A FUNAP/DF foi criada pela Lei nº 7.533, de 02 de setembro de 1986, vinculada à Secretaria de Segurança 

Pública e parte integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal. 

As atividades desenvolvidas pela FUNAP/DF foram sistematizadas sobre os eixos da educação e do trabalho 

e expressas nos seguintes programas: educação, educação profissional, projetos socioeducativos, oficinas artístico-

culturais e trabalho intra/extramuros. 
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Em 2006, o primeiro segmento também conquistou a autonomia para promover o 

aluno, até então restrita aos segundo e terceiro segmentos. 

Em 2010/2011, o convênio ampliou o número de turmas e, consequentemente, 

aumentou o número de professores. A partir de 2010, o convênio passou a contar também 

com um servidor da carreira assistência, responsável pelo registro e documentação do aluno. 

Naquela época, a certificação dos alunos se dava através de Escolas Conveniadas da 

Rede Pública. Essas acolhiam os alunos matriculados no Sistema Prisional em seus censos 

escolares e os certificaram por meio de registros escolares informados pelos professores 

regentes no Sistema Prisional. 

Os servidores que atuavam no Sistema Prisional antes da criação do CED 01 de 

Brasília tinham suas atividades respaldadas por termos de cooperação técnica entre as 

Instituições SEEDF e FUNAP/DF, renovados e adaptados sucessivamente durante os 

períodos dos convênios celebrados. Com a institucionalização, os servidores que até então 

atuavam nesta realidade, constituíram o quadro de profissionais do recém-criado CED 01 de 

Brasília. Essa Instituição de Ensino tornou-se, a partir de então, a responsável pela oferta, 

promoção e certificação da educação formal nas Unidades Prisionais do Distrito Federal. 

Com a Portaria n° 82, de 09 de março de 2017, publicada no Diário Oficial do DF n° 

48 de 10 de março de 2017, a Secretaria de Educação do DF torna público os locais de atuação 

do CED 01 de Brasília nas Unidades Prisionais do DF, estabelecendo uma legislação 

compatível com a motivação de criação desta Unidade de Ensino. Ficou determinado que a 

Sede Administrativa I ficaria situada no prédio da EAPE, SGAS 906/907 conjunto A - CEP: 

70.390-070 Brasília - Distrito Federal, e-mail: ced1bsb@gmail.com, CNPJ: 

26.344.476/0001-33, telefone: 3901-4604, 39014947. E a Sede administrativa II: Complexo 

Penitenciário: Rodovia DF - 465, KM 04, - FAZENDA PAPUDA – CEP 70.620-000 

composta por seis unidades:  

UNIDADE I – CIR – Centro de Internação Reeducação. 

UNIDADE II – CDP – Centro de Detenção Provisória 

UNIDADE III – PDFI – Penitenciária do distrito Federal I 

UNIDADE IV – PDF II - Penitenciária do distrito Federal II 

UNIDADE V – PFDF - Penitenciária Feminina do Distrito Federal 

UNIDADE VI – CPP – Centro de Progressão Provisória 

Em 23 de novembro de 2016 foi realizada a primeira eleição para diretor e vice-diretor 

do Centro Educacional 01 de Brasília no processo de Gestão Democrática das escolas 

públicas da SEDF para o triênio de 2017/2018/2019 e concorreram duas chapas sendo eleita 
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a Chapa 1 com 76% dos votos válidos. Desde a institucionalização até a posse dos eleitos 

houve uma gestão provisória. 

Em 2017 o CED 01 de Brasília ampliou a oferta da EJA no Centro de Progressão 

Penitenciária com a abertura de turmas nos turnos matutino e vespertino. 

Em 2018 houve a implementação do Projeto de Remição de Pena pela Leitura – “Ler 

Liberta: uma perspectiva de ressocialização nos estabelecimentos penais do Distrito 

Federal”, que atende ao estabelecido na Portaria nº 10, da Vara de Execuções Penais (VEP), 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 17 de novembro de 

2016, a qual disciplina as modalidades de remição de pena: pelas atividades de ensino 

presencial, pela realização de cursos a distância e pela leitura de obras literárias, prevendo o 

atendimento de até 10% da população carcerária do sistema penitenciário do Distrito Federal. 

Em 2019 o CED 01 de Brasília ampliou a oferta da EJA na Penitenciária do Distrito 

Federal II com o retorno das turmas do ensino fundamental e ensino médio no bloco “E” da 

referida penitenciária. 

Ainda em 2019, o Centro Educacional 01 de Brasília elaborou e apresentou uma 

proposta de oferta de EaD nas prisões com o intuito de propiciar escolarização à jovens, 

adultos e idosos que encontram-se privados de liberdade nos estabelecimentos prisionais do 

DF, bem como na Penitenciária Federal de Brasília, e não têm acesso à educação presencial 

(Processo SEI 00080-00199657/2019-45). Esta proposta está aguardando parecer do CNE 

para ser implementada. 

Em 2020, com o desafio do enfrentamento da pandemia de coronavírus (Covid-19), 

o CED 01 de Brasília elaborou um Plano de Ação para oferta de educação não presencial 

(Anexo XV). 

Além da oferta de EJA, o CED 01 de Brasília vem no decorrer do tempo 

desenvolvendo diversos projetos, tais como projeto de teatro, projeto de música, projeto de 

informática, projeto Ler Liberta, Mulheres Inspiradoras e o Fest’Art (Festival de arte e 

cultura). Cada projeto possui características próprias (veja ANEXOS) e são importantes tanto 

para o aprendizado quanto para a ressocialização. Em relação ao Fest’Art, é um festival 

temático que, além de nortear a produção de trabalhos artísticos, promove momentos de 

reflexão, de pesquisa e de aprimoramento sobre assuntos que são relevantes ao exercício da 

cidadania. Ainda, há a previsão de sua 12ª edição, com o tema: Arte e Democracia – 

expressão de liberdade.   
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Conforme o exposto, a educação nas prisões do DF vem no decorrer do tempo se 

aperfeiçoando com o intuito de favorecer uma educação que propicie o desenvolvimento 

global dos estudantes com vistas à ressocialização. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

 
Atualmente o Sistema Penitenciário do Distrito Federal é formado por 

aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) internos distribuídos em seis unidades prisionais de 

regimes provisório, fechado e semiaberto, a saber: Centro de Detenção Provisória (CDP), 

Centro de Internamento e Reeducação (CIR), Penitenciárias do Distrito Federal I e II (PDF I 

e PDF II), Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) e Centro de Progressão 

Penitenciária (CPP). As quatro primeiras instituições estão localizadas no Complexo 

Penitenciário da Papuda e as duas últimas no Gama e no Setor de Indústria, respectivamente.  

Segundo dados do DEPEN, a maior parte da população carcerária é formada por 

pessoas jovens e com baixa escolaridade, isto é, existe grande demanda em relação à 

escolarização. 

O Centro Educacional 01 de Brasília atende cerca de 1.500 (mil e quinhentos) alunos 

nos Estabelecimento Penais do Distrito Federal, com uma equipe de profissionais da 

Secretaria de Estado de Educação do DF.  

É ofertada a modalidade de Educação de Jovens e Adultos aos alunos no 1º, 2º, 3º 

segmentos. 

A área educacional é constituída por 89 (oitenta e nove) servidores da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, sendo organizados da seguinte forma: diretor, vice-

diretora, supervisor, sete coordenadores, sendo um para cada unidade prisional no diurno e 

um para o noturno, conforme previsto no Artigo 69 da Portaria nº 03, de 06 de janeiro de 

2020; duas professoras readaptadas atuando em Sala de Leitura; setenta e dois professores 

em regência, quatorze professores de contrato temporário e onze professores atuando no 

Projeto de Remição de Pena pela Leitura – Ler Liberta (sendo uma coordenadora geral, um 

coordenador em cada unidade e cinco avaliadoras). Conta-se hoje com quatro servidores da 

carreira de assistência (dos quais três atuam na secretaria da escola e uma atua em sala de 

leitura/biblioteca). 

Devido ao fato do CED 01 de Brasília ter atuação em seis unidades prisionais, é 

imprescindível a presença de um coordenador pedagógico (40h) em cada unidade (além do 
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coordenador de 20h no noturno) a fim de organizar junto aos professores e chefias  das 

unidades  o funcionamento dos NUENs. De acordo com a portaria nº 03, de 06 de janeiro de 

2020: 

Art. 69. No Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do 

Sistema Prisional) haverá um Coordenador Pedagógico Local Geral com 

carga horária de quarenta horas semanais para o diurno, para cada Núcleo. 

Parágrafo único. Excetua-se do caput o Núcleo de Ensino, cuja oferta 

ocorra no noturno, que fará jus a um Coordenador Pedagógico Local Geral 

de vinte horas semanais. 

 

Atualmente, duas coordenadoras pedagógicas locais exercem, também, a função de 

coordenadoras pedagógicas itinerantes, conforme solicitado pelo grupo de professores na 

distribuição de turmas de 2020, tendo o intuito de direcionar coletivamente ações pedagógica, 

manter a unicidade entre todas as unidades e a equipe gestora, incentivar a elaboração de 

planejamentos coletivos, favorecer o trabalho em cada segmento e acompanhar a avaliação 

das atividades realizadas.  

Para completar a equipe diretiva do CED 01, a escola pleiteia a liberação de dois 

supervisores pedagógicos para a função hoje exercida pelas coordenadoras pedagógicas 

itinerantes.  

A seguir iremos apresentar as equipes que atuam no CED 01 de Brasília, traçar um 

breve perfil dos professores e dos estudantes, trazer dados do Censo Escolar e características 

das unidades prisionais atendidas no DF. 

 

3.1 EQUIPES  
Equipe gestora mandato 2020 - 2022:  

Wagdo da Silva Martins – Diretor   

Elisângela Caldas Braga Cavalcante – Vice diretora 

 Clayton José de Cássio Lemes – Supervisor 
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Conselho escolar: 

Membro Nato: Wagdo da Silva Martins 

Presidente: Telma Cristiane de Almeida 

Secretários: Clayton José de Cássio Lemes 

                   Marcia Daniela N. Fernandes  
 

Coordenação:  

1º Segmento: Vanessa Martins Farias Alves Bomfim (itinerantes) 

2º/3º Segmentos: Telma Cristiane De Almeida (itinerantes) 

PDF I: Ângela Maria Alves Damasceno 

PDF II: Maria Sônia Vieira Lira 

CIR: Gilvan De Padua Rodrigues 

CDP: Vanessa Martins Farias Alves Bomfim 

PFDF: Renata Moura Duarte 

CPP (diurno): Telma Cristiane De Almeida 

CPP (noturno): Helena Aragão de Sá 
 

 

Professores: 
 

Adriana Pires Correa 
Alex Machado Sousa 

Alisson Rafael De Sousa Lopes 

Altemir De Almeida Barboza 
Andrea Pinto Melo 

Andrezza Martins De Moura 
Angela Maria Alves Damasceno 

Antonio Alves Damasceno 

Caio Lopes Dos Santos Althoff 
Claudia Peres Beserra 

Clayton Jose De Cassio Lemes 

Daiane Da Costa Araujo Batista 
Dalmo Afonso Souto Teixeira 

Edson Pedro De Oliveira Santos 
Elisângela Caldas Braga Cavalcante 

Everaldo Antonio De Jesus 

Fábio Duarte 
Flaviano Pereira Marques 

Genilde Lima Vieira 
Gilvan De Padua Rodrigues 

Helena Cristina Aragao De Sa 

Henrique Semensato Holgado 
Ítalo Rodrigues De Sena 

Iza Rodrigues Maia 

Jamila Bezerra Inacio 
Janette De Sousa Cardoso 

Jany Gonçalves Nery Rodrigues 
Jefferson Benevenuti Bernardi 

João Paulo Gravina Ribeiro De Castro 

Joao Timotheo Maciel Porto 
Josias Santos Rodrigues 

Katia Garcia Candido 

Larissa Dantas De Andrade 
Leda Pereira Leitão 

Lourival Carlos Cunha Junior 
Luciano De Souza Silva 

Lucimeire Antonia Marques 

Lucinete Rodrigues Bezerra 
Lucivaldo Alves Rocha 

Luis Oliveira Da Silva 

Marcia Daniela Nunes Fernandes 
Maria Aparecida De Sousa Menegassi 

Maria Sonia Vieira Lira 
Maria Vanderlene Feitosa De Sousa 

Mario Cesar Braga Oliveira 

Marta Eulalia Ferreira Amaral 
Milques Jordana Cirqueira Maciel 

Mirian Lima Santos 

Nubia Aparecida Ferreira 
Patricia De Carvalho Galieta 

Polyelton De Oliveira Lima 
Quitéria Caldas Braga 

Renata Forte Costa  Sauer 

Renata Moura Duarte 
Ricardo Goncalves Barbosa 

Rita De Cassia Menezes 
Roberto Lima Do Prado 

Rochane Gontijo G L Rocha 

Rogerio Felix De Oliveira 
Rubio Paniago 

Sara Soares Braga 

Soraya Soares E Silva 
Suzana Fernandes De Souza 

Telma Cristiane De Almeida 
Thais Romanelli Leite 

Thiago Henrique Santos Torres 

Tirza Quirino Roza 
Valdeci Da Silva Ferreira 

Valdiceli De Araujo Rocha 

Valeria Cristina Rufina Macedo 
Vanessa Dos Santos Conceicao 

Vanessa Martins Farias Alves Bomfim 
Wagdo Da Silva Martins 

Wandrey De Mattos Neves
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Remição de Pena pela Leitura: Ler Liberta. 

Alana Pirangi Santos 

Ana Paula Nunes de Queiroz 

Camila Maria Pacheco Siqueira 

Eliene Nunes de Jesus 

Kelly Cristina de Almeida Moreira 

Marcos Trindade Lima 

Maria das Mercês Cardoso de Assis 

Patrícia de Carvalho Galieta 

Renata de Melo Monteiro e Silva 

Sônia Maria de Souza 

Tirza Quirino Roza 

 

 

Secretaria: 

Márcia Flávia Neres de Souza (Chefe de secretaria) 

Erasmo de Jesus Gomes de Assunção 

Alexandre Julio Do Nascimento 
 

Carreira assistência 

Clarice Alves da Silva 
 

Conservação e limpeza 

Empresa Juiz de Fora 
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3.2 PROFESSORES DO CED 01 DE BRASÍLIA 

 

Atualmente, o CED 01 conta com uma equipe de 90 professores. Com base em 

pesquisa realizada pela equipe gestora obtivemos os seguintes resultados: 

● a maior parte dos professores que atuam nas prisões do DF são mulheres (54,5%), 

com faixa etária predominante entre 40 e 49 anos (40,4%).  

● A maior parte se declarou branca (47,4%), seguida de pardos (38,6%) e negros 

(10,5%).  

● em relação ao nível de escolaridade 63,2% possuem pós-graduação completa e 40,4% 

obtiveram o último nível de escolaridade de 2 a 7 anos atrás.  

● dentre os docentes, 64,9% não exercem outra atividade e 58,9% trabalham há mais 

de 20 anos como professor.  

● vinte e oito por cento dos professores trabalham no sistema prisional há mais de 11 

anos e menos de 15 anos.  

● considerando os dois últimos anos, 84,2% fizeram curso de especialização ou 

aperfeiçoamento sobre metodologias de ensino aprendizagem na área que atua.  

 

3.3 ESTUDANTES DO CED 01 DE BRASÍLIA 

 

 

 
Acervo: Ricardo Gonçalves 

Em relação ao perfil dos estudantes do CED 01 de Brasília obtivemos os 

seguintes resultados: 

● a idade da maioria dos estudantes varia de 24 a 35 anos. 

● a maioria nasceu no DF e se autodeclara parda ou negra. 
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● antes de estarem em situação de privação de liberdade a maior parte morava 

com esposa(o) e filho(s). 

● a maioria trabalhava e se sustentava e grande parte era responsável pelo 

sustento da família. 

● a maior parte dos alunos do CED 01 de Brasília morava na região 

administrativa da Ceilândia.  

 

Acervo: Ricardo Gonçalves 

A seguir apresentamos os gráficos para melhor ilustrar os dados. 
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3.4 UNIDADES PRISIONAIS 
 

Centro de Detenção Provisória - CDP 

 
 

Destina-se ao recebimento de presos provisórios vindos da Divisão de Controle e 

Custódia de Presos (DCCP), sendo ainda o presídio de entrada e classificação para os demais 

estabelecimentos do sistema penitenciário. 

 

• Número de Turmas: 8 turmas, sendo quatro turmas de 1º segmento, quatro 

turmas de 2º segmento, da seguinte forma: 

 

EJA combinada 

1º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

4 turmas 

1ª etapa 3ª etapa 25 máximo 

2ª etapa 4ª etapa 25 máximo 

EJA combinada 

2º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

4 turmas 
5ª etapa 

6ª etapa 

7ª etapa 

8ª etapa 

30 alunos 

30 alunos 

 

• Número de Salas de Aula: 04 

• Turno de Funcionamento: Diurno 

• Ambientes Pedagógicos: Sala de Professores, 01 Biblioteca. 
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Penitenciária do Distrito Federal I – PDF-I 
 

 
Destina-se ao recebimento de presos no regime fechado apresentando um maior 

número de salas de aulas. 

 

• Número de Turmas: 18 turmas, sendo quatro turmas de 1º segmento, dez turmas 

de 2º segmento e quatro turmas de 3º segmento, da seguinte forma: 

 

EJA combinada 

1º segmento MATUTINO VESPERTINO 
Número de 

alunos* 

4 turmas 
1ª etapa 

2ª etapa 

3ª etapa 

4ª etapa 
25 máximo 

EJA combinada 

2º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

10 turmas 

5ª etapa (2 turmas) 

6ª etapa 

7ª etapa 

5ª etapa 

6ª etapa(2 turmas) 

7ª etapa 

8ª etapa(2 turmas) 

 

30 máximo 

EJA combinada 

3º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

4 turmas 

1ª etapa 

2ª etapa 

3ª etapa 

1ª etapa 

 

 

30 alunos 

 

• Número de Salas de Aula: 12 

• Turno de Funcionamento: Diurno 

• Ambientes Pedagógicos: Sala de Professores, 01 Biblioteca, 01 Sala da Coordenação 

e 01 Laboratório de Informática. 
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Penitenciária do Distrito Federal II – PDF-II 
 

 

Estabelecimento de segurança máxima que se destina ao recolhimento dos presos do 

regime fechado e, excepcionalmente, presos do regime semiaberto, sem requisito objetivo 

para concessão de benefícios externos e que iniciam o cumprimento das penas em tal regime. 

• Número de Turmas: 19 turmas, sendo seis turmas de 1º segmento, oito turmas 

de 2º segmento e cinco turmas de 3º segmento, da seguinte forma: 

EJA combinada 

1º segmento MATUTINO VESPERTINO 
Número de 

alunos* 

4 turmas 

multisseriadas 

1ª e 2ª etapas 

(3 turmas) 

 

3ª e 4ª etapas 

(3 turmas) 
25 máximo 

EJA combinada 

2º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

8 turmas 

multisseriadas 

5ª e 6ª etapas 

(3 turmas) 

7ª e 8ª etapas 

(3 turmas) 

5ª e 6ª etapas 

7ª e 8ª etapas 

 

 

30 alunos 

EJA combinada 

3º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

4 turmas seriadas e 

1 turma 

multisseriada 

 

1ª etapa(2 turmas) 

2ª etapa 

3ª etapa 

2ª e 3ª etapas 

 

30 alunos 

 

• Número de Salas de Aula: 13 

• Turno de Funcionamento: Diurno 

• Ambientes Pedagógicos: Sala de Professores, 01 Biblioteca 
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 Centro de Internamento e Reeducação – CIR 
 

 

Destina-se ao recebimento de presos que se encontram no regime semiaberto. 

Também se encontram localizadas a ala de ex-policiais e a ala destinada aos presos 

provisórios com celas destinadas a extraditados, cautelarmente custodiados e à disposição do 

Superior Tribunal Federal. 

• Número de Turmas: 13 turmas, sendo quatro turmas de 1º segmento, seis                                                      

turmas de 2º segmento e três turmas de 3º segmento, da seguinte forma: 

EJA combinada 

1º segmento MATUTINO VESPERTINO 
Número de 

alunos* 

4 turmas 
1ª etapa 

2ª etapa 

3ª etapa 

4ª etapa 
25 máximo 

EJA combinada 

2º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

6 turmas 
5ª etapa 

6ª etapa 

5ª etapa 

6ª etapa 

7ª etapa 

8ª etapa 

 

30 alunos 

EJA combinada 

3º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

3 turmas 

1ª etapa 

2ª etapa 

3ª etapa 

 

- 

 

30 alunos 

 

● Número de Salas de Aula: 09  

● Turno de Funcionamento: Diurno 

● Ambientes Pedagógicos: Sala de Professores, 01 Laboratório de Informática, 01 

Biblioteca, Secretaria e Auditório. 
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Centro de Progressão Penitenciária – CPP 
 

 
DIURNO 
 

Destinado ao recebimento de sentenciados em regime semiaberto de cumprimento de 

pena e que já tenham efetivamente implementado os benefícios legais de trabalho externo e 

de saídas temporárias.  

• Número de Turmas:  

Diurno: 06 turmas, sendo uma duas de 1º segmento, quatro turmas de 2º segmento. 

EJA combinada 

1º segmento MATUTINO VESPERTINO 
Número de 

alunos* 

2 turmas 

multisseriadas 

1ª e 2ª etapas 

 

3ª e 4ª etapas 

 
25 máximo 

EJA combinada 

2º segmento MATUTINO VESPERTINO 
Número de 

alunos 

4 turmas seriadas 
5ª etapa 

6ª etapa 

7ª etapa 

8ª etapa 

 

30 alunos 

 

NOTURNO 

Noturno: 06 turmas, sendo duas turmas de 1º segmento, duas turmas de 2º segmento e 

duas turmas de 3º segmento. 

EJA combinada 

1º segmento NOTURNO Número de alunos* 

Turmas 

multisseriadas 

1ª a 2ª etapas 

3ª e 4ª etapas 
25 máximo 

EJA combinada 

2º segmento NOTURNO Número de alunos 

Turmas 

multisseriadas 

5ª e 6ª etapas 

7ª e 8ª etapas 

 

35 alunos 

EJA combinada 

3º segmento NOTURNO Número de alunos 

Turmas 

multisseriadas 

1ª etapa 

2ª e 3ª etapas 

 

35 alunos 
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• Número de Salas de Aula: 10 salas* 

• Turno de Funcionamento: Diurno/Noturno 

• Ambientes Pedagógicos: *01 Laboratório de Informática, *01 Biblioteca, 

Secretaria e Sala dos Professores. 

*Devido à interdição do BLOCO 1 (bloco que contém o maior número de salas), há quatro 

anos o espaço encontra-se desativado esperando licitação a fim de realizar a reforma do local 

onde fica o NUEN. Neste caso a Biblioteca e o Laboratório de Informática estão, no 

momento, desativados e as salas de aula estão funcionando provisoriamente no BLOCO  

 

 Penitenciária Feminina do Distrito Federal –PFDF 
 

 

A Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF é um Estabelecimento Prisional 

de segurança média destinado ao recolhimento de sentenciadas ao cumprimento de pena 

privativa de liberdade em regime fechado e semiaberto, bem como de presas provisórias que 

aguardam julgamento pelo Poder Judiciário. 

• Número de Turmas: 10 turmas, sendo quatro turmas de 1º segmento, três 

turmas de 2º segmento e três turmas de 3º segmentos, da seguinte forma: 

EJA combinada 

1º segmento MATUTINO VESPERTINO 
Número de 

alunos* 

4 turmas 
1ª etapa 

2ª etapa 

3ª etapa 

4ª etapa 
25 máximo 

EJA combinada 

2º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

Turmas multisseriadas 
 

- 

5ª e 6ª etapas 

7ª etapa 

8ª etapa 

 

30 alunos 

EJA combinada 

3º segmento MATUTINO VESPERTINO Número de alunos 

Turmas 

1ª etapa 

2ª etapa 

3ª etapa 

 

- 

 

30 alunos 
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• Número de Salas de Aula: 05 

• Turno de Funcionamento: Diurno 

• Ambientes Pedagógicos: Sala de Professores,  01 Biblioteca, 01 brinquedoteca, 01 de 

informática, 01 sala de música. 

 Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) 

 
 

A Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) destina-se às pessoas inimputáveis, que estão 

sob a tutela do Estado, em medidas de segurança.  

 

 

• Número de Turmas: 2 turmas de 1º segmento. 

 

 
1º segmento 

 

EJA combinada 

1º segmento MATUTINO VESPERTINO 
Número de 

alunos* 

Turmas 

multisseriadas 
1ª e 2ª etapas 3ª e 4ª etapas 15 máximo 
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3.5 DADOS DO CENSO ESCOLAR:  

TURMAS/MATRÍCULAS 2019 - 1º SEMESTRE 

UNIDADE PRISIONAL: CIR 

    1º SEGMENTO 2º SEGMENTO 3º SEGMENTO TOTAL POR SEGMENTO TOTAL 
UNIDADE 

TURNO TUR/MAT 1º 
ETP 

2º ETP 3º ETP 4º ETP MULT 5º ETP 6º ETP 7º ETP 8º ETP MULT 1º ETP 2º ETP 3º ETP MULT 1º SEG 2º SEG 3º SEG   

MAT TURMAS     1 1   1 1 1 1           4 6 3 13  

MATRÍCULAS     33 27   51 36 43 48           113 257 106 476  

VESP TURMAS 1 1       1 1       1 1 1        

MATRÍCULAS 29 24       39 40       60 37 9        

NOT TURMAS                                  

MATRÍCULAS                                  

TOTAL TURMAS 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0      

MATRÍCULAS 29 24 33 27 0 90 76 43 48 0 60 37 9 0      
 

UNIDADE PRISIONAL: CDP   

    1º SEGMENTO 2º SEGMENTO 3º SEGMENTO TOTAL POR SEGMENTO TOTAL 
UNIDADE 

TURNO TUR/MAT 1º 
ETP 

2º ETP 3º ETP 4º ETP MULT 5º ETP 6º ETP 7º ETP 8º ETP MULT 1º ETP 2º ETP 3º ETP MULT 1º SEG 2º SEG 3º SEG   

MAT TURMAS 1 1       1 1               4 4 0 8  

MATRÍCULAS 8 6       24 26               28 84 0 112  

VESP TURMAS     1 1       1 1                

MATRÍCULAS     6 8       20 14                

NOT TURMAS                                  

MATRÍCULAS                                  

TOTAL TURMAS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0      

MATRÍCULAS 8 6 6 8 0 24 26 20 14 0 0 0 0 0      
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UNIDADE PRISIONAL: PDF 1  

    1º SEGMENTO 2º SEGMENTO 3º SEGMENTO TOTAL POR SEGMENTO TOTAL 
UNIDADE 

TURNO TUR/MAT 1º 
ETP 

2º ETP 3º ETP 4º ETP MULT 5º ETP 6º ETP 7º ETP 8º ETP MULT 1º ETP 2º ETP 3º ETP MULT 1º SEG 2º SEG 3º SEG   

MAT TURMAS 1 1       1 2 1     1 1 1   4 10 4 18  

MATRÍCULAS 9 12       12 21 21     10 30 16   44 127 84 255  

VESP TURMAS     1 1   1 1 2 2   1            

MATRÍCULAS     10 13   11 16 19 27   28            

NOT TURMAS                                  

MATRÍCULAS                                  

TOTAL TURMAS 1 1 1 1 0 2 3 3 2 0 2 1 1 0      

MATRÍCULAS 9 12 10 13 0 23 37 40 27 0 38 30 16 0      

 

UNIDADE PRISIONAL: PDF 2 

    1º SEGMENTO 2º SEGMENTO 3º SEGMENTO TOTAL POR SEGMENTO TOTAL 
UNIDADE 

TURNO TUR/MAT 1º 
ETP 

2º ETP 3º ETP 4º ETP MULT 5º ETP 6º ETP 7º ETP 8º ETP MULT 1º ETP 2º ETP 3º ETP MULT 1º SEG 2º SEG 3º SEG   

MAT TURMAS     2 2   1 1 1 1           8 12 3 23  

MATRÍCULAS     24 21   19 14 10 7           63 152 41 256  

VESP TURMAS 2 2       2 2 2 2   1 1 1        

MATRÍCULAS 4 14       27 29 18 28   14 10 17        

NOT TURMAS                                  

MATRÍCULAS                                  

TOTAL TURMAS 2 2 2 2 0 3 3 3 3 0 1 1 1 0      

MATRÍCULAS 4 14 24 21 0 46 43 28 35 0 14 10 17 0      

 

 

UNIDADE PRISIONAL: PFDF 
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    1º SEGMENTO 2º SEGMENTO 3º SEGMENTO TOTAL POR SEGMENTO TOTAL 
UNIDADE 

TURNO TUR/MAT 1º 
ETP 

2º ETP 3º ETP 4º ETP MULT 5º ETP 6º ETP 7º ETP 8º ETP MULT 1º ETP 2º ETP 3º ETP MULT 1º SEG 2º SEG 3º SEG   

MAT TURMAS     1 1   1 1 1 1           6 4 3 13  

MATRÍCULAS     7 15   15 14 10 27           68 66 32 166  

VESP TURMAS 1 1                 1 1 1        

MATRÍCULAS 16 18                 16 12 4        

NOT TURMAS                                  

MATRÍCULAS                                  

TOTAL TURMAS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0      

MATRÍCULAS 16 18 7 15 0 15 14 10 27 0 16 12 4 0      

OBS: 2 TURMAS DE ATP - 1 NO MATUTINO E 1 NO 
VESPERTINO 

 2               

     ALUNOS 12               

UNIDADE PRISIONAL: CPP 

    1º SEGMENTO 2º SEGMENTO 3º SEGMENTO TOTAL POR SEGMENTO TOTAL 
UNIDADE 

TURNO TUR/MAT 1º ETP 2º ETP 3º ETP 4º ETP MULT 5º ETP 6º ETP 7º ETP 8º ETP MULT 1º ETP 2º ETP 3º ETP MULT 1º SEG 2º SEG 3º SEG   

MAT TURMAS 1 1       1 1               8 8 3 19  

MATRÍCULAS 4 4       34 22               47 193 94 334  

VESP TURMAS     1 1       1 1                

MATRÍCULAS     8 11       23 19                

NOT TURMAS 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1        

MATRÍCULAS 1 4 6 9   33 25 17 20   48 30 16        

TOTAL TURMAS 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 1 1 1 0      

MATRÍCULAS 5 8 14 20 0 67 47 40 39 0 48 30 16 0      

 

TOTAL DAS UNIDADES PRISIONAIS 
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    1º SEGMENTO 2º SEGMENTO 3º SEGMENTO TOTAL GERAL POR 
SEGMENTO 

TOTAL 
GERAL 

TURNO TUR/MAT 1º 
ETP 

2º ETP 3º ETP 4º ETP MULT 5º ETP 6º ETP 7º ETP 8º ETP MULT 1º ETP 2º ETP 3º ETP MULT 1º SEG 2º SEG 3º SEG   

MAT TURMAS 3 3 4 4 0 6 7 4 3 0 1 1 1 0 32 44 16 92  

MATRÍCULAS 21 22 64 63 0 155 133 84 82 0 10 30 16 0 351 879 357 1587  

VESP TURMAS 4 4 3 3 0 4 4 6 6 0 4 3 3 0      

MATRÍCULAS 49 56 24 32 0 77 85 80 88 0 118 59 30 0      

NOT TURMAS 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0      

MATRÍCULAS 1 4 6 9 0 33 25 17 20 0 48 30 16 0      

TOTAL TURMAS 8 8 8 8 0 11 12 11 10 0 6 5 5 0      

MATRÍCULAS 71 82 94 104 0 265 243 181 190 0 176 119 62 0      

 

 

TOTAL DE TURMAS MATUTINO  37 

TOTAL DE ALUNOS TURNO MATUTINO  680 

TOTAL DE TURMAS VESPERTINO  44 

TOTAL DE ALUNOS TURNO VESPERTINO 698 

TOTAL DE TURMAS NOTURNO  11 

TOTAL DE ALUNOS TURNO NOTURNO  209 

TOTAL GERAL DE TURMAS  92 

     

TOTAL GERAL DE ALUNOS  1587 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

Promover o processo de ensino e aprendizagem no Sistema Prisional de modo a 

oportunizar aos educandos o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes nas 

dimensões cognitiva, afetiva e social, objetivando sua autonomia para o pleno exercício da 

cidadania. Realizar ações educativas que estejam diretamente interligadas aos pilares da 

ressocialização (trabalho, família, arte-cultura e saúde física e emocional). 
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5. PRINCÍPIOS  

Os princípios da Educação Integral: a integralidade, intersetorialização, 

transversalidade, diálogo escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede; os 

princípios epistemológicos: unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilização; bem como os princípios da Educação Inclusiva3 seguidos 

pelo Centro Educacional 01 de Brasília emanam de leis e documentos que normatizam a 

educação. 

De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: "A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

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

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

A Lei nº 9.394 de 20/12/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e 

preconiza em seu Artigo 3º os seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.   

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.   
(Lei nº 9.394 de 20/12/1996)         

  

                                                 

3  Em relação à Educação Inclusiva, serão contempladas as questões de acessibilidade e de adequações 

para atender as necessidades dos estudantes com deficiência e/ou Transtorno Global de Desenvolvimento 

(TGD)/Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
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Resolução CEB/CNE nº 2 de 19/05/2010 dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a 

oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais e estabelece: 

Art. 2º As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem estar 

calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução Penal, nos 

tratados internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das políticas de direitos 

humanos e privação de liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes 

níveis e modalidades de educação e ensino e são extensivas aos presos provisórios, 

condenados, egressos do sistema prisional e àqueles que cumprem medidas de 

segurança. (Resolução CEB/CNE nº 2 de 19/05/2010) 

  

Resolução nº 3, de 11 de março de 2009 dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a 

Oferta de Educação nos estabelecimentos penais e prevê: 

Art. 3º - A oferta de educação no contexto prisional deve: 

I – atender aos eixos pactuados quando da realização do Seminário Nacional pela 

Educação nas Prisões (2006), quais sejam: a) gestão, articulação e mobilização; b) 

formação e valorização dos profissionais envolvidos na oferta de educação na prisão; 

e c) aspectos pedagógicos; 

II – resultar do processo de mobilização, articulação e gestão dos Ministérios da 

Educação e Justiça, dos gestores estaduais e distritais da Educação e da 

Administração Penitenciária, dos Municípios e da sociedade civil; 

III – ser contemplada com as devidas oportunidades de financiamento junto aos 

órgãos estaduais e federais; 

IV – estar associada às ações de fomento à leitura e a implementação ou recuperação 

de bibliotecas para atender à população carcerária e aos profissionais que trabalham 

nos estabelecimentos penais; e 

V – promover, sempre que possível, o envolvimento da comunidade e dos familiares 

do(a)s preso(a)s e internado(a)s e prever atendimento diferenciado para contemplar 

as especificidades de cada regime, atentando-se para as questões de inclusão, 

acessibilidade, gênero, etnia, credo, idade e outras correlatas. 

(Resolução nº 3, de 11 de março de 2009) 

  

Estratégia 9.8 do Plano Nacional de Educação 2014- 2024 (Lei no 13.005, de 

25/06/2014): “assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 

fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, 

assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de 

diretrizes nacionais em regime de colaboração”; bem como o previsto no Plano Distrital de 

Educação – PDE Instituído pela Lei nº 5.499/2015: 

Meta 10: Garantir, na rede pública de ensino do Distrito Federal, a oferta de 

escolarização às pessoas jovens, adultas e idosas em cumprimento de pena judicial 

de privação de liberdade no sistema prisional do Distrito Federal, de modo que, até 

o último ano de vigência deste Plano, no mínimo 50% dessa população esteja 

atendida em um dos segmentos da educação de jovens, adultos e idosos – EJAIT na 

forma integrada à educação profissional. (Lei nº 5.499/2015) 
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Desta forma o CED 01 de Brasília estimula o estudante a se sentir parte da 

comunidade escolar, valorizando sua trajetória como meio para o desenvolvimento pessoal e 

profissional e estimulando: ética, respeito à diversidade, responsabilidade pessoal e social, 

consciência crítica e interação sócio emocional. 
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6. MISSÃO E OBJETIVOS 

 
A missão do Centro Educacional 01 de Brasília é promover um ensino de qualidade 

nas prisões do DF, contribuindo para a formação integral dos estudantes. 

 

6.1 Objetivo geral 

Estimular a consciência crítica do estudante, fortalecendo vivências, propiciando uma 

aprendizagem significativa por meio de uma educação libertadora, de qualidade, 

favorecendo, assim, a emancipação do estudante e o exercício da cidadania contribuindo para 

o processo de ressocialização.  

 

 

6.2 Objetivos da educação 

● Promover e incentivar a gestão democrática. 

● Fortalecer o Conselho Escolar; 

● Atualizar e manter o quadro de servidores do CED 01 de Brasília garantindo a 

qualidade da educação ofertada. 

● Gerir os recursos oriundos do PDAF e PDDE, entre outros, para suprir as 

necessidades administrativas, físicas e pedagógicas do CED 01.  

● Adquirir e conservar o patrimônio da escola.  

● Otimizar os processos da secretaria escolar do CED 01 de Brasília facilitando o acesso 

pela comunidade educativa. 

● Proporcionar o acesso e a permanência do estudante na escola. 

● Aumentar a oferta de vagas para estudos, respeitando a relação aluno x espaço físico 

x critérios de segurança em cumprimento a meta 10.  

● Ofertar EAD nas prisões do DF e na Penitenciária Federal, possibilitando o 

cumprimento da meta 10. 

● Proporcionar formação continuada e integrada com os profissionais que atuam no 

Sistema Prisional;  

● Obter ambiente apropriado aos professores  e alunos em cada Núcleo de Ensino; 

● Estimular o autoconhecimento como fator de fortalecimento da autoestima, 

propiciando maior interesse pelo crescimento social e pessoal; 

●  Propiciar o acesso a atividades culturais aos professores e estudantes; 

● Possibilitar o atendimento especializado ao aluno. 
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● Desenvolver políticas de incentivo à leitura;  

● Oportunizar às pessoas privadas de liberdade do Sistema Penitenciário do Distrito 

Federal o direito ao conhecimento, à cultura e ao desenvolvimento de consciência 

crítica, por meio de atividades educacionais complementares de leitura e de produção 

de textos (resumo crítico), e por conseguinte, possibilitar a remição de pena -Projeto 

Ler Liberta. 

● Possibilitar a remição de pena pelo estudo e pela leitura.  

● Participar de concursos de redação, desenho, olimpíadas, entre outros, visando a 

promoção da educação nas prisões em vários espaços sociais.  

● Propiciar aos estudantes a participação em exames educacionais tais como ENEM, 

ENCCEJA. 

● Manter o fornecimento e distribuição da alimentação escolar fornecida pela Secretaria 

de Estado de Educação; 

●  Realizar apresentações teatrais nos Núcleos de Ensino, em escolas, faculdades, em 

órgãos públicos, privados, ONGs, etc. 

 

6.3 - Objetivos do ensino 

● Utilizar e valorizar o conhecimento científico para a construção de práticas 

pedagógicas capazes de contribuir para o desenvolvimento das aprendizagens pelos 

alunos. 

● Construir uma prática pedagógica dialógica de valorização dos conhecimentos 

trazidos pelos alunos  numa perspectiva de ação-reflexão-ação. 

● Mediar o desenvolvimento de conhecimentos significativos auxiliando os alunos no 

seu processo de ressocialização. 

● Implementar o Currículo em Movimento, bem como as Diretrizes Operacionais da 

EJA. 

● Avaliar constantemente e sistematicamente o processo de ensino aprendizagem de 

forma a pensar, analisar e construir intervenções capazes de solucionar as 

dificuldades dos alunos no processo de aquisição de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. 

● Estudar, pesquisar os casos específicos da aprendizagem possibilitando uma 

intervenção assertiva e eficaz. 
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● Promover atividades pedagógicas que propiciem a reflexão e releitura da história 

pessoal; 

● Possibilitar estratégias para o exercício de autoavaliação dos alunos lhes permitindo 

o desenvolvimento do autoconhecimento, autogestão, corresponsabilidade. 

● Estimular o autoconhecimento como fator de fortalecimento da autoestima, 

propiciando maior interesse pelo crescimento social e pessoal. 

● Desenvolver atividades de incentivo à leitura e escrita;  

● Fomentar o processo de ensino e aprendizagem com material escolar paradidático, 

principalmente de literatura;  

● Confeccionar materiais didáticos complementares;  

● Construir e proporcionar estratégias pedagógicas que contemplem o currículo em 

movimento com vistas, inclusive, aos exames do ENCCEJA e ENEM; 

 

6.4 Objetivos da aprendizagem 

 

 Seguimos os objetivos que assegurem aos estudantes os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento de forma integral. Assim, nossa prática pedagógica está pautada no 

compromisso de mediar o processo de ensino aprendizagem buscando o desenvolvimento de 

saberes, de competências e habilidades que o ajudem a ser protagonistas da sua história de 

vida. Nessa perspectiva, assim esperamos que os alunos possam: 

● Usar e valorizar os conhecimentos sistematizados relacionando ao seu contexto lhe 

permitindo construir seu processo de ressocialização e uma sociedade mais 

democrática, justa e inclusiva. 

● Utilizar a abordagem científica para investigar, refletir, analisar, imaginar e criar 

buscando solução para os problemas baseando - se nos diferentes conhecimentos 

adquiridos. 

● Conhecer, valorizar as diferentes manifestações artísticas e culturais de forma a 

realizar releituras e fazer produções artísticas. 

● Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, 

ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 
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●  Reconhecer, valorizar e utilizar os vários saberes apropriando-se de sua história de 

vida, compreendendo e atuando no mundo do trabalho, exercendo sua cidadania, a 

construindo seu projeto de vida de forma autônoma, consciente e crítico. 

● Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 

ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

● Conhecer e cuidar da saúde física, emocional compreendendo a diversidade humana 

e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica, autogestão e 

capacidade para lidar com elas. 

● Exercitar a empatia de forma a compreender e analisar os conflitos sob vários pontos 

de vista fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza e numa perspectiva não violenta. 

● Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

  

 O trabalho pedagógico do CED 1 de Brasília é construído em teorias que 

compreendem que a formação do indivíduo acontece por meio de uma metodologia crítica e 

progressista, cuja preocupação está na função transformadora da educação em relação à 

sociedade e numa visão em que o homem não é formado para simplesmente exercer uma 

atividade, um ofício, mas para ser capaz de interagir com o meio e transformá-lo. 

 Assim sendo, cabe a escola e à equipe de professores desenvolver  junto com os 

estudantes saberes que os tornem capazes de ver o mundo como ele é, entendendo suas 

estruturas e lhes permitindo transcender sua posição social. Trata-se de possibilitar aos alunos 

a compreensão real das relações e papéis sociais lhe apresentando elementos para dialogar 

com propriedade sobre vários temas como política, economia, sociedade, religião entre 

outros. 

“A difusão de conteúdo é a tarefa primordial. Não conteúdos 

abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades 

sociais. A valorização da escola como instrumento de apropriação do saber 

é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria 

escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la 

democrática. Se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela 

é também agir no rumo da transformação da sociedade. Se o que define uma 

pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes histórico-sociais, 

a função da pedagogia 'dos conteúdos' é dar um passo à frente no papel 

transformador da escola, mas a partir das condições existentes”. 

(LIBÂNEO, 1994, p. 69) 

 

O CED 01 de Brasília entende a importância de propiciar aos estudantes o acesso ao 

conhecimento sistematizado e científico, pois somente a apropriação desses saberes lhes 

darão condições de atuar significativamente no meio em que vivem. 

“Escolarizar todos os homens era condição de converter os servos 

em cidadãos, era condição de que esses cidadãos participassem do processo 
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político, e, participando do processo político, eles consolidariam a ordem 

democrática, democracia burguesa, é óbvio, mas o papel político da escola 

estava aí muito claro. A escola era proposta como condição para a 

consolidação da ordem democrática”. (SAVIANI, 1999, p. 44). 

 

Imbuídos desses entendimentos, o CED 01 de Brasília constrói sua prática 

pedagógica alicerçada na teoria da Pedagogia histórico-crítico e em seus pilares: o 

Materialismo Histórico Dialético dos conteúdos e a Psicologia Histórico Cultural. Estas 

teorias norteiam e estruturam o trabalho realizado na construção de uma educação de 

qualidade, libertadora, justa e igualitária. 

Um dos subsídios trazidos pela a Pedagogia Histórico-Crítica ao trabalho 

desenvolvido pela escola dentro do ambiente prisional está nas perspectivas do Materialismo 

Histórico-Dialético acerca de como a sociedade se constitui e como o conhecimento é 

construído ao longo do tempo. Entender como a sociedade é concebida é entender que papel 

esse indivíduo assume e que educação se quer ofertar.  

 No Materialismo Histórico-Dialético a sociedade não é organizada pelas ideologias 

individuais, ou pela forma como pensa e age um indivíduo. Ela se desenvolve de acordo 

como estão estabelecidas as relações sociais. A realidade é material existe independente da 

vontade do homem pois é histórica. É na medida em que as relações sociais são estipuladas 

que a sociedade se compõe. A forma como produzimos bens e serviços, por exemplo, define 

o curso da história e de nossa existência. Ter consciência de como as relações estão 

constituídas é ter claro o papel que cada um recebe para a manutenção de uma estrutura 

social. A transformação no modo como produzimos implica uma mudança no ambiente físico 

e social e, consequentemente, no como o indivíduo se constitui. É no processo de 

compreensão de como se dão tais relações que define-se o papel da educação. 

“Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, 

está a questão da dialética, essa relação do movimento e das transformações; e, de 

outro, que não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, de 

uma dialética do movimento real. [...] trata-se de uma dialética histórica expressa no 

materialismo histórico, que é justamente a concepção que procura compreender e 

explicar o todo desse processo, abrangendo desde a forma como são produzidas as 

relações sociais e suas condições de existência até à inserção da educação nesse 

processo” (SAVIANI, 2003, p.141). 

 

 Propiciar condições para que os estudantes compreendam de forma consciente como 

essas relações se constituem como as estruturas que moldam a sociedade funcionam e como 

os indivíduos, muitas vezes, são alheios a uma educação que os tornam protagonistas da sua 

história. Isso de forma a lhes possibilitar terem os possibilitam ter uma visão real, tirando-os 

de um mundo ilusório para um mundo real material. 
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“Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode 

transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e as 

suas circunstâncias.” (FREIRE, 1983) 

 

 Trata-se de observar e compreender a realidade a partir de como ela se constitui 

histórico, cultural e socialmente, e como tal fator isso está associado às mudanças nas 

relações sociais. Isso significa dizer que a história está ligada ao mundo dos homens enquanto 

produtores de suas condições concretas de vida e, portanto, tem suas raízes no mundo 

material organizado por todos aqueles que compõem a sociedade, inclusive pela educação. 

Os modos de produção são históricos,  criam, moldam e determinam a história, e devem ser 

interpretados como uma maneira que os homens encontraram em suas relações para se 

desenvolver e dar continuidade a sua espécie.  

 A Educação nas Prisões perpassa por uma compreensão das mudanças nas relações 

sociais ao longo do tempo. E tais e como essas mudanças interferem na forma como nos 

portamos socialmente, pois a criminalidade e a violência estão diretamente relacionadas à 

forma como a sociedade está constituída. Pensar nas estruturas que mantêm a sociedade é 

pensar em no como ela vem nos moldando. É compreender como somos frutos dessa 

sociedade e, ao nos tornamos conscientes disso, temos condições de romper com a ordem 

estabelecida de forma crítica e protagonista. 

A educação assume a função de suscitar questões que levem os alunos a 

compreenderem como se constitui a sociedade, o quanto ela os determina e como a 

apropriação dos conhecimentos sistematizados e cientificamente construídos pode promover 

a manutenção ou a ruptura de uma ordem social. 

 Considerando a Psicologia Histórico-Cultural e seu precursor Vygotsky,  entendemos 

que os indivíduos se desenvolvem pela interação social, mediada simbolicamente pelos 

sistemas historicamente construídos pela humanidade. É pela intersubjetividade, relação do 

indivíduo com o outro, é mediada pela linguagem que essa interação acontece sendo  possível 

o desenvolvimento de conhecimento, da cultura.  

Entender que nosso estudante é constituído por sua interação com um meio social e 

cultural ao qual pertence é definir a função da educação no ambiente prisional. Só a 

compreensão e a percepção do que o constitui como indivíduo social o ajudará a ressignificar 

sua identidade e lhe permitirá fazer a opção consciente de alterá-la ou mantê-la. 

“[...] é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens, ou seja, deve-se identificar os elementos 

culturais que precisam ser assimilados, distinguindo entre o essencial e o 

acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório, 
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observando a organização dos meios, por meio dos quais, progressivamente, 

cada indivíduo singular compreenda a humanidade produzida 

historicamente” (SAVIANI, 2003, p.13-14). 

 

Conhecer e considerar esse contexto é uma estratégia para tornar o ensino mais 

humano e menos mecânico (tradicional), favorecendo a aprendizagem. Entender o 

aprendizado como construção coletiva, e não somente individual, pressupõe considerar que 

o contexto é uma variável de influência no processo de ensino-aprendizagem.  

 As aprendizagens individuais estão carregadas das aprendizagens construídas 

coletivamente. Para Vygotsky, a cultura é incorporada pelo homem na medida em que este 

interage com seus parceiros sociais e esse processo é mediado através da linguagem e do 

pensamento.  

Para Oliveira (2010), amparada nas ideias de Vygotsky, o aprendizado é um processo 

construído socialmente pela escola e comunidade, incluindo os sujeitos da aprendizagem, 

aqueles que os ensinam e as relações estabelecidas entre as pessoas. A interação social e o 

contexto dos alunos é o aspecto mais relevante que justifica uma necessidade de conhecer 

quem é este adulto em busca do retorno aos estudos, em que se observam seus interesses e 

perspectivas, principalmente no ambiente prisional. O professor, como parte integrante desse 

processo, tem uma importante tarefa de mediar os conceitos reconhecidos pelas ciências, 

traduzindo-os para um nível adequado às práticas escolares, que devem ser contextualizadas 

(Marques,2006).  

 Para Vygotsky, as pessoas adquirem conhecimento através de quatro processos: 

interação, mediação, internalização e zona de conhecimento proximal. Na interação o 

indivíduo interfere no meio a partir das relações interpessoais. E nessa troca ele constrói e 

internaliza o conhecimento. Na mediação o indivíduo se utiliza da linguagem como uma 

espécie de tradução e através de símbolos constrói conceitos. Na internalização o indivíduo 

faz relação entre símbolo e seu significado internaliza e abstrai tornando-o universal. Assim, 

o conceito adquire vários significados de memória, de sentimento, de valores, etc.  

A ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) refere-se ao que está entre o que o 

indivíduo sabe e o que ele pode conhecer. Trata-se de detectar seu potencial e estimulá-lo a 

superar o que naturalmente é capaz de realizar.  

 Como a Educação nas Prisões é para adultos que já têm símbolos e conceitos 

estruturados, assim como a linguagem e as interações já estão estabelecidas, o trabalho do 

professor é de mediador entre o que ele já conhece e o conhecimento científico estruturado. 

Assim com o intuito de tornar o reorientando um descobridor da zona de desenvolvimento 
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proximal, o professor o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, para que este  possa 

alcançar o que lhe é de direito, tornando-se não melhor que o outro, mas o melhor  de si 

mesmo. 

 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível 

de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1998, p. 112). 

 

 Nesta perspectiva a ressocialização imputada à Educação nas Prisões se caracteriza 

por ressignificar o espaço da escola, da educação como um processo atemporal, constante, 

progressivo e de direito no qual o estudante passa pelo processo de identificação, 

compreensão, ressignificação e apropriação dos bens culturais, lhes permitindo conhecer e 

interagir no seu meio de forma a transformar sua trajetória de vida e o meio social e cultural 

do qual veio, podendo identificar, analisar, questionar as relações sociais e as ordens 

estabelecidas. 

“Nesse quadro, a causa da marginalidade é identificada com a 

ignorância. É marginalizado da nova sociedade quem não é esclarecido. A 

escola surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para 

equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, 

transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados 

logicamente.” (SAVIANI, 2005, pág. 07). 

 

Contribuições de Paulo Freire 

Os estudantes do CED1 de Brasília são oriundos de uma realidade difícil, estão 

limitados de ir e vir e, portanto, seu anseio maior é a liberdade, porém têm que cumprir 

durante o tempo que ali estão a pena que lhes foi imputada por um ou mais crimes cometidos.  

Muitos buscam na escola o espaço ideal para passarem o tempo, por acreditarem ser o  melhor 

lugar na cadeia ou o único onde  lhes é permitido visualizar o mundo que estão 

impossibilitados de ver. 

Assim sendo, vemos em Freire e em seus ensinamentos sobre Educação de Jovens e 

Adultos um caminho a seguir visando proporcionar aos nossos alunos uma educação 

libertadora e emancipadora, dando-lhes elementos para legitimar a transformação da 

realidade em que vivem. 

O processo educacional, segundo Freire, está associado a uma leitura de mundo, e da 

realidade que cerca o estudante. Compreender as relações que o cercam é primordial para 

construir uma educação libertadora. 
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Dessa forma o conhecimento cognitivo não é apresentado fora de um contexto, mas, 

além de apresentar informação, o aluno tem a possibilidade de saber conhecer como esse 

conhecimento foi construído e em que circunstâncias, permitindo-lhe sair de uma visão que 

diviniza ou demoniza fatos e personagens. Para Freire os saberes estão ligados a uma ética e 

estética, ou seja, os saberes estão ligados a uma forma moral que os constitui, mas que isso 

pode ser visto por um outro ponto de vista, levando em consideração o contexto e o que se 

pretendia ao se construir determinado saber. 

Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade 

na compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à 

revisão dos achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de 

opção, de apreciação, mas o direito de fazê-lo. Mas como não há pensar 

certo à margem de princípios éticos, se mudar é uma possibilidade e um 

direito, cabe a quem muda - exige o pensar certo - que assume a mudança 

operada. (FREIRE, 1996, pág. 19) 

 

Para Freire, cabe à educação no processo de socializar, apresentar os conhecimentos 

historicamente e socialmente construídos não como verdades absolutas de certo e errado 

numa visão maniqueísta, mas ampliar as possibilidades de saber e trazer para o espaço de 

ensino-aprendizagem a metodologia científica que questiona, infere, compara e constrói. 

Trata-se de rever os papéis no processo de ensino- aprendizagem em que o professor não é o 

transmissor e o aluno não é o receptor, como numa educação bancária. Ao apresentar o 

conhecimento, o professor permite que o aluno perceba como e em que contexto esse 

conhecimento foi produzido e que tal este conhecimento pode ser questionado e revisto a 

qualquer momento. 

O professor é mediador e o processo de ensino-aprendizagem pensado para que o 

aluno perceba que ele faz parte da construção desse conhecimento, pois ainda pode ser 

revisto. Assim, é importante que quem ensina esteja comprometido com o que Freire chama 

de rigor metódico que consiste em apresentar o conhecimento construído como inacabado, 

mutável e em movimento.  

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 

formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 

assumindo-se com sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção (FREIRE, 1996, 

p.12) 

 

 

 O CED 01 de Brasília se utiliza de uma metodologia em que o professor é mediador 

do processo de apropriação do conhecimento sistematizado, histórica e socialmente 
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construído, permitindo que o estudante saia do senso comum e alcance patamares de 

igualdade, pois se apropria de saberes que lhe dão condições de atuar socialmente. 

“Assim, a condição para que a escola sirva aos interesses populares 

é garantir a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos 

escolares básicos, que tenham ressonância na vida dos alunos. Entendida 

nesse sentido, a educação é 'uma atividade mediadora no seio da prática 

social global', ou seja, uma das mediações pela qual o aluno, pela 

intervenção do professor e por sua própria participação ativa, passa de uma 

experiência inicialmente confusa e fragmentada (sincrética) a uma visão 

sintética, mais organizada e unificada”. (LIBÂNEO, 1994, p. 69). 

 

Conduzir o aluno a perceber que um conhecimento muda ao longo do tempo é uma 

das vertentes da formação da autonomia no processo de ensino-aprendizagem, pois ao 

participar desse processo no dia a dia ele pode se sentir instigado a produzir conhecimento e, 

também, tornar-se protagonista de sua aprendizagem. O aluno aprende a aprender, aprende a 

conhecer da forma certa, o que não significa fazer sem errar, mas que os erros, ao longo do 

percurso, são tão importantes quanto os acertos. O aluno aprende que não existe apenas  uma 

única possibilidade, uma única realidade, uma única forma de fazer e produzir. Segundo 

Freire (1996, p.13) “...quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto 

mais se constrói e se desenvolve o que venho chamando "curiosidade epistemológica".  

Trazer isso para a escola dentro da prisão é permitir aos alunos a percepção de que os 

erros que cometeram na trajetória de suas vidas e que os levaram àquele espaço podem ser 

revistos. Além disso, não se deve tratar como uma realidade imutável, estática e fatídica, mas 

que se trata de uma construção passível de mudança em que ele é responsável porque 

compreende seu contexto e se sente comprometido com a mudança. É também a 

possibilidade de sair de uma posição de vitimização como se tudo dependesse 

exclusivamente dos outros. 

Além disso, fundamentamos a educação nas prisões respeitando os conhecimentos 

trazidos pelos alunos. Valorizamos o que se sabe promovendo um ambiente em que o aluno 

possa comparar o que sabe com o conhecimento sistematizado. Para Freire essa prática em 

sala de aula permite ao aluno sair de um conhecimento ingênuo, de senso comum para um 

conhecimento crítico, mais elaborado numa perspectiva de superação. Trata-se de fazer um 

link dos problemas vividos em seu cotidiano, em sua comunidade com os saberes trazidos 

pela escola, fazendo correlações e percebendo soluções para a transformação de sua 

realidade. 

Não há para mim, na diferença e na "distância" entre a ingenuidade e a 

criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos 

procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. 

A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, 
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sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, 

se criticista. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, 

curiosidade epistemológica, metodicamente "rigorizando-se" na sua 

aproximação ao objeto, conota-se seus achados de maior exatidão. (Freire 

1996, p.17) 

 

Assim nossa prática pedagógica está vinculada ao ciclo reflexão-ação-reflexão citado 

por Freire, trata-se de um movimento dinâmico e dialético em que o professor e os alunos 

analisam, comparam, mudam e repensam os saberes num ciclo contínuo.  

O professor valoriza o saber cognitivo, mas entende que a afetividade permeia e 

define a construção do conhecimento, assim como, a inconclusão faz parte dessa prática, que 

ele não sabe de tudo e que assim como os alunos está em construção no seu fazer pedagógico, 

tornando-se pesquisador de sua prática e conhecimento.  

O professor realiza seu trabalho numa perspectiva dialógica, no falar e ouvir, pois 

entende que quando se ouve, dá-se espaço à inteligência de alguém e, ao falar, permite que o 

outro conheça sua inteligência, ou seja, possibilita ao outro demonstrar o que conhece sem 

colonizá-lo, discriminá-lo, respeitando sua identidade cultural e social. 

É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo 

que não pode ser negado ou acolhido só́ porque é novo, assim como o 

critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva 

sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo 

continua novo. (FREIRE, 1996, p. 20) 

 

Enfim, a educação nas prisões é fruto de uma construção coletiva entre professor e 

aluno, visando a produção de saberes numa perspectiva dialógica de respeito à diversidade. 

Trata-se de uma parceria em que o estudante define o que vai além dos conhecimentos 

elaborados em sala, constituindo sua trajetória de forma autônoma e consciente.  

 

Perspectiva teórica da Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

Alguns pressupostos teóricos da aprendizagem significativa propostos por Ausubel 

norteiam o desenvolvimento de uma proposta pedagógica. As três condições básicas 

estabelecidas nesta perspectiva são: o material potencialmente significativo, a estrutura 

cognitiva pré-existente e a predisposição do aluno em aprender. A aprendizagem está 

intimamente ligada ao ensino, de modo que tais condições sozinhas não existiriam ou 

estariam ligadas às estratégias de ensino pouco significativas. 

A aprendizagem significativa pressupõe considerar o que o sujeito já sabe, isto é, as 

ideias ou conceitos prévios, de senso comum, outras mais próximas da cultura científica, o 

docente pode trabalhar questionando e problematizando esta cultura primeira, tornando a 

aprendizagem de seus alunos mais significativa. Na teoria de Ausubel a nova informação se 
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ancora nos conhecimentos que o sujeito já possui, de forma a se tornar parte integrante de 

sua estrutura cognitiva. Esse conhecimento que o aprendiz já possui é denominado 

subsunçor. Nesse sentido, para Ausubel o conhecimento prévio é a variável fundamental para 

a ocorrência da aprendizagem significativa. 

Segundo este referencial, para proporcionar uma aprendizagem significativa é 

essencial que se leve em consideração estes aspectos: os interesses dos educandos que, 

consequentemente, determinariam sua predisposição em aprender; os conceitos de ideias 

prévias, que já possuem acerca dos conceitos de conteúdos que serão aprendidos servindo de 

base para a intervenção, seja em sua evolução com a progressiva diferenciação e 

aprofundamento, e a construção de um material que, potencialmente, possa proporcionar uma 

evolução conceitual (Moreira, 1998).  
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O trabalho pedagógico do CED 01 de Brasília está organizado com base na PHC 

(Pedagogia Histórico Critica) e têm como norte os seguintes desafios: 

DESAFIO 1: Ações pedagógicas com o objetivo de explorar o que o estudante já sabe 

ou aquilo de que se recorda em relação aos objetivos de aprendizagem/tema/ 

definição/conteúdo/conceito trabalhados num determinado período explorar o 

conhecimento prévio do aluno.  

DESAFIO 2: Ações pedagógicas por meio das quais o estudante toma consciência da 

relevância do que vai aprender, agregando aos saberes já constituídos, em associação 

à sua vida cotidiana, à sua realidade social e à sua faixa etária.  

DESAFIO 3: Ações pedagógicas que levem o estudante a perceber o caráter 

interdisciplinar do que ele está aprendendo.  

DESAFIO 4: Ações pedagógicas por meio das quais o estudante é desafiado a fazer 

aplicações do que aprendeu em outras situações, contextos e experiências. 

DESAFIO 5: Ações pedagógicas que levem o estudante a sistematizar (por meio da 

escrita, do desenho, etc) aquilo que aprendeu. 

 

Além disso, a modalidade trabalhada nas unidades do Sistema Prisional é a Educação 

de Jovens e Adultos combinada (ver Anexo XIII – Termo de Adesão à EJA combinada): 

A Educação de Jovens e Adultos Combinada é uma forma de 

oferta que abrange os três segmentos e está pautada na Resolução 

no 1/2018 (Alterada pela Resolução no 2/2019-CEDF), Art. 63, 

Parágrafo Primeiro, in verbis: “Os cursos de Educação de Jovens 

e Adultos a que se refere o caput devem adotar currículos, formas 

de avaliação e de frequência adequadas à realidade dos estudantes, 

assegurando o direito de todos à educação.” (DISTRITO 

FEDERAL, 2018). (Diretrizes Operacionais da EJA 2020, 

pág.27/28)       
O 1º segmento deverá ser integralmente ofertado em sistema semestral. Nas turmas 

de 2º e 3º segmentos serão ofertadas de forma alternativa: em dois blocos para o segundo 

segmento e três blocos para o terceiro segmento conforme as Diretrizes da EJA 2020: 

 

No 2º  e no 3º  segmentos, adota-se a Organização Alternativa, 

sendo o 2o segmento dividido em dois blocos de 50 dias letivos 

cada. O 3o segmento é dividido em 3 blocos, dois com 33 dias 

cada e um com 34 dias letivos. (Diretrizes Operacionais da Eja 

– 2020, p..31) 
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No segundo segmento, Língua Portuguesa e Matemática  são ofertados em regime 

semestral de 100 (cem) dias letivos. Os demais componentes curriculares são ofertados 

dividindo o semestre em dois blocos de 50 (cinquenta) dias letivos. No primeiro bloco são 

ofertados metade dos componentes curriculares; nos 50 (cinquenta) dias letivos subsequentes 

(segundo bloco), são ofertados os demais componentes, fechando a carga horária total de 

cada etapa. 

O 3º segmento é organizado em 3 (três) blocos, sendo um de 34 (trinta e quatro) dias 

e os outros dois de 33 (trinta e três) dias, totalizando 100 dias letivos, possibilitando, assim, 

a oferta das 12 disciplinas previstas na EJA para o 3º segmento. As disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática são ofertadas em dois blocos, totalizando 66 (sessenta e seis) dias 

letivos. 

Na Penitenciária Feminina a oferta dos componentes curriculares ocorre em regime 

semestral no três segmentos da educação básica. 

A EJA Combinada tem como base o cumprimento da carga horária mínima 

estabelecida para cada segmento/etapa de duas formas: direta e indireta. É 

importante compreender que tanto as horas diretas como as horas indiretas 

são contabilizadas como aulas/horas presenciais, uma vez que as horas 

indiretas são registradas após a conclusão de atividades. Assim, o professor 

cumpre a carga horária de forma presencial, ficando à disposição de 

estudantes que apresentarem dúvidas ou dificuldades na realização das 

tarefas. (Diretrizes Operacionais da EJA 2020, p. 28) 
O horário de oferta de aula segue as Diretrizes Operacionais da Eja, 2020 e as 

recomendação da SESIPE (ANEXO 1):  

● 8h às 9h e 16h às 17h – realização de atividades complementares como horas 

indiretas nos espaços administrativos das Unidades Prisionais ou no CED 01 

de Brasília, conforme Portaria 03 de 06 de janeiro de 2020. 

● 9h às 12h e 13h às 16h – atividades em regência de classe nos Núcleos de 

Ensino.   

As aulas têm duração mínima de 3 horas em sala de aula e o professor, 

independentemente do segmento, permanece com a mesma turma durante 

todo esse tempo, sem intervalos. A complementação da carga horária 

semestral se dará́ com horas indiretas, pela realização de atividades, 

elaboradas e orientadas pelo professor regente. O acompanhamento dessas 

atividades é feito pelo coordenador pedagógico, que encaminha, 

trimestralmente, relatório descritivo à Gerência de Educação Prisional. 

(Diretrizes da EJA 2020. p. 31) 
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Segue a carga horária de um professor do CED 01 de Brasília: 

 

PROFESSOR Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

 
 

 

 

 
 

Matutino 

CIP 

Bloco 1/ Bloco 2 Bloco 1/ Bloco 2 

 

 

 

COORD 

GERAL 

Bloco 1/ Bloco 2 

08:00 – 09:00 
Atv complementares 

(horas indiretas) 

Atv complementares 

(horas indiretas) 

Atv complementares 

(horas indiretas) 

09:00 – 09:45 Regência de Classe Regência de Classe Regência de Classe 

09:45 – 10:30 Regência de Classe Regência de Classe Regência de Classe 

10:30 – 11:15 Regência de Classe Regência de Classe Regência de Classe 

11:15 – 12:00 Regência de Classe Regência de Classe  Regência de Classe 

Vespertino 

CIP 

Bloco 1/ Bloco 2 Bloco 1/ Bloco 2 

COORD 

GERAL 

Bloco 1/ Bloco 2 

13:00 – 13:45 Regência de Classe Regência de Classe Regência de Classe 

13:45 – 14:30 Regência de Classe Regência de Classe Regência de Classe 

14:30 – 15:15 Regência de Classe Regência de Classe Regência de Classe 

15:15 – 16:00 Regência de Classe Regência de Classe Regência de Classe 

16:00 - 17:00 
Atv complementares 

(horas indiretas) 

Atv complementares 

(horas indiretas) 

Atv complementares 

(horas indiretas) 

 

8.1 LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA EJA NAS UNIDADES PRISIONAIS:  

 

8.1.1 DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

2020. 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA Combinada- apresenta uma forma de oferta 

diferenciada para organização dos cursos presenciais e está pautada na Resolução Nº 1/2012 

do CEDF, Art. 33, Parágrafo Único in verbis: 

“Os cursos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a que se refere 

o caput devem adotar currículos flexíveis e diferenciados, formas 

de avaliação e de frequência adequada à realidade dos jovens e 

adultos e garantir matrícula em qualquer época do ano, 

assegurando o direito de todos à educação.” 

 

É uma proposta diferenciada para a organização curricular em curso presencial para 

o 1º,  2º e 3º Segmentos, a fim de ampliar a oferta e melhor atender a perfis específicos de 

estudantes.  

Tem como base o cumprimento da carga horária mínima estabelecida para cada 

Segmento/Etapa de forma direta (presencial) e o restante indireta.  

Quanto à carga horária direta e os três segmentos 

estão organizados com a distribuição da carga horária em 
horas diretas e indiretas, como estabelecido na EJA 
Combinada. Essa oferta ocorre em quatro dias da semana, o 

que possibilita ao custodiado a garantia de um direito 
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prioritário, o seu momento com a família, caracterizado pelo 

dia da visita tais como, trabalhadores do campo, 
trabalhadores plantonistas, sazonais, temporários, pessoas em 

cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade, 
dentre outros. indireta: (Diretrizes Operacionais da Eja – 
2020, p.31) 

 

A carga horária de duração da EJA Combinada será a mesma estabelecida em curso 

presencial e deverá ser distribuída da seguinte forma: 

● Carga horária direta: no mínimo 30% (trinta por cento) com o 

professor, para mediação presencial dos conhecimentos, conteúdos e 

experiências significativas. 

● Carga horária indireta: no máximo 70% (setenta por cento) da carga 

horária exigida para o curso, para execução de atividades 

pedagógicas complementares*. 

● Além disso, as aulas terão duração de no mínimo 3 horas presenciais 

e complementação de 1 hora/dia com atividades para serem 

realizadas na cela. 

As aulas têm duração mínima de 3 horas em sala de aula e o 

professor, independentemente do segmento, permanece com a mesma 
turma durante todo esse tempo, sem intervalos. A complementação da 
carga horária semestral se dará com horas indiretas, pela realização 

de atividades, elaboradas e orientadas pelo professor regente. O 
acompanhamento dessas atividades é feito pelo coordenador 
pedagógico, que encaminha, trimestralmente, relatório descritivo à 

Gerência de Educação Prisional (GEPRI/DIEJA/SUBEB). (Diretrizes 
Operacionais da Eja – 2020, p.31) 

 

8.1.2 PORTARIA Nº 03, DE 06 DE JANEIRO DE 2020 

 

Art. 5º.  

II - quarenta horas semanais, no regime de vinte mais vinte horas, 
sendo quatro horas em regência de classe, por turno, em três dias 
da semana, e quatro horas em coordenação pedagógica, por turno, 
em dois dias da semana, perfazendo doze horas em regência de 
classe e oito horas em coordenação pedagógica;  
III - vinte horas semanais, nos turnos matutino, vespertino ou 
noturno, sendo quatro horas em regência de classe em três dias da 
semana, e quatro horas em coordenação pedagógica em dois dias 
da semana, perfazendo doze horas em regência de classe e oito 
horas em coordenação pedagógica. 
§ 2º As vinte horas semanais perfazem doze horas em regência de 
classe, que equivalem à carga total de até quinze aulas semanais. 
Art. 13. A atuação dos professores em regência de classe nos 
Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas e 
no Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do 
Sistema Prisional) será no regime de vinte mais vinte horas ou no 
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regime de vinte horas semanais, aplicando-se os incisos II e III e o 
§2º logo acima. 
§ 1º A duração do módulo-aula será de quarenta e cinco minutos. 
§ 3º O professor que atua no Centro Educacional 01 de Brasília 
(Núcleos de Ensino do Sistema Prisional) deve cumprir a carga 
horária de regência de classe e, se houver carga residual, cumprir 
o horário no próprio Núcleo de Ensino ou no Centro Educacional 01 
de Brasília, realizando atividades de avaliação, acompanhamento 
dos conteúdos e desenvolvimento das atividades indiretas.  
§ 4º Para os casos em que o estudante e o professor do Centro 
Educacional 01 de Brasília (Núcleos de Ensino do Sistema 
Prisional) não possam frequentar o período normal de aula, em 
função de situações que ofereçam riscos à sua integridade ou de 
outrem, os professores devem cumprir a jornada de trabalho no 
Núcleo de Ensino ou no Centro Educacional 01 de Brasília, no 
desenvolvimento de atividades indiretas. 

 

 

* Importante ressaltar que as atividades complementares estão previstas tanto nas 

Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 2020, quanto na Portaria nº 

03, de 06 de janeiro de 2020. 

 

8.2 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 As coordenações Pedagógicas coletivas do CED 01 de Brasília acontecem nos dias 

de visita das Unidades Prisionais. Assim, há uma grupo de professores que coordena às 

quartas-feiras e outro às quintas-feiras. As coordenações coletivas acontecem na sede do 

CED1 de Brasília e nas unidades prisionais. As coordenações são dividimos as coordenações 

em reuniões gerais, com atividades administrativas e pedagógicas. Além disso são realizadas 

coordenações com os pares (professor regente e o professor P3) no primeiro segmento e por 

componente curricular no caso do segundo e terceiro segmentos. O professor tem um dia de 

coordenação que é realizado fora do ambiente escolar conforme o que consta na Portaria nº 

03, de 06 de janeiro de 2020: 

Art. 36. Para os professores em regência de classe que atuam no regime de vinte 

mais vinte horas ou vinte horas semanais no Ensino Fundamental Anos Finais, no 

Ensino Médio, na EJA 2º e 3º Segmentos (Presencial ou em Cursos a Distância), 

Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas, a coordenação 

pedagógica dar-se-á em oito horas semanais, no respectivo turno, sendo: 

I - um dia destinado à coordenação pedagógica por área de conhecimento, ou à 

formação continuada presencial. 

II - um dia destinado à coordenação pedagógica individual, podendo ser realizada 

fora do ambiente escolar. 

Art. 37. Para os professores que atuam com quarenta horas semanais, no regime de 

vinte mais vinte horas semanais, ou com vinte horas semanais, nos turnos matutino, 

vespertino ou noturno, em regência de classe na EJA 1º Segmento Presencial, no 
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Ensino Fundamental Anos Iniciais, nas UEEs que ofertam Educação Profissional e 

demais servidores em Atendimento, a coordenação pedagógica dar-se-á em oito 

horas semanais, no respectivo turno, sendo: 

I - um dia da semana destinado à coordenação pedagógica individual ou coletiva na 

UE/UEE ou à formação continuada presencial; 

II - um dia da semana destinado à coordenação pedagógica individual, podendo ser 

realizada fora do ambiente escolar. 

 

 

Grupo de professores que coordenam às quartas-feiras 

 

 

Grupo de professores que coordenam às quintas-feiras 
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Professores 1º segmento – coordenação na PDF2 

 

Professores 1º segmento coordenando com seus pares – CED1 

 

Reunião Pedagógica 1º segmento - início do semestre letivo  



55 

 

Equipe de BIOLOGIA – Reunião Pedagógica 2º e 3º segmentos 

   

Equipe de MATEMÁTICA, FÍSICA E QUÍMICA - Reunião Pedagógica 2º e 3º segmentos 

   

Equipe de PORTUGUÊS - Reunião Pedagógica 2º e 3º segmentos 
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Equipe de PORTUGUÊS - Reunião Pedagógica 2º e 3º segmentos 

 

 

Equipe de ARTE - Reunião Pedagógica 2º e 3º segmentos 
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Equipe de INGLÊS - Reunião Pedagógica 2º e 3º segmentos 

 

Equipe de FILOSOFIA, HISTÓRIA E GEOGRAFIA - Reunião Pedagógica 2º e 3º segmentos 

 

Professores 1º, 2º E 3º segmentos – coordenação - CIR 
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Professores 1º, 2º E 3º segmentos – coordenação – PFDF 

 

Professores 1º, 2º E 3º segmentos – coordenação – CPP 

 

 

Professores 1º, 2º E 3º segmentos – coordenação – CDP 
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Professores 1º, 2º E 3º segmentos – coordenação – PDF1 

 

Professores 1º, 2º E 3º segmentos – coordenação – PDF2 

 

Equipe de PROFESSORES DO NOTURNO - Reunião Pedagógica 1º, 2º e 3º segmentos 
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8.2.1 OBJETIVOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

 

● Construir uma identidade institucional e pedagógica. 

● Traçar estratégias para melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

● Acompanhar casos específicos das unidades e alunos. 

● Pensar e planejar as atividades coletivas. 

● Manter a unidade nas ações. 

● Realizar estudos que possam nortear a condução e a resolução de situações problemas 

que ocorrem durante o processo de ensino-aprendizagem. 

● Incentivar e promover iniciativas para humanizar os espaços da escola. 

● Promover a formação continuada. 

● Realizar a avaliação institucional com a comunidade semestralmente. 

● Acompanhar, registrar e analisar os resultados do conselho de classe com a finalidade 

de propor intervenções e melhorar o processo de ensino aprendizagem.   

   

  A escola conta com uma equipe pedagógica composta pela Vice direção e dois 

coordenadores itinerantes, um para o 1º segmento outro para o 2º e 3º segmentos. 

 

Equipe Pedagógica CED1  

 

 A equipe pedagógica planeja ações coletivas que norteiam o trabalho no semestre 

letivo buscando valorizar a equipe docente numa construção  coletiva, buscando promover 

uma  educação de qualidade aos estudantes. Desta maneira, o planejamento das coordenações 

tem como norteadoras três dimensões: o cuidado e valorização do servidor, a formação 

continuada e construção de práticas pedagógicas  inovadoras e motivadoras.  
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  Pensando em promover ações que visam ao cuidado do servidor com sua saúde, são 

convidados  para as coordenações profissionais que possam estimular o professor a cuidar de 

si mesmo. Entre os profissionais que nos auxiliam nesse trabalho estão: educadores, 

nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos, professores de educação física e psicólogos.  

  A formação continuada, é, também, constantemente estimulada, por isso, no início 

do semestre, são planejados cursos, seminários, palestras, em parceria com a SEEDF, EAPE, 

UnB, Sinpro, entre outros colaboradores, de forma que, o nosso professor tenha a 

possibilidade de estar durante todo o semestre, refletindo sobre sua prática pedagógica. 

 Além disso, pensamos em atividades que estimulem projetos/ações com temas 

relevantes para a comunidade educativa e que favoreçam o aprendizado, tais como:   

● valorização da figura feminina, análise sobre machismo e feminismo em nossa 

sociedade, violência contra a mulher em diversos espaços sociais.  

● Direitos Humanos para  refletirmos sobre os direitos dos nossos alunos, bem como 

os nossos direitos no ambiente prisional.  

● Inteligência emocional e funcional – com um trabalho voltado para as relações 

interpessoais com palestras sobre inteligência emocional, funcional e comunicação 

assertiva para professores e alunos. 

● Comunicação não Violenta buscando analisar como estamos nos comunicando no 

dia a dia.  

● Discriminação e preconceito buscando refletir sobre racismo na sociedade e a 

naturalização dos processos de marginalização nos meios sociais. 

● A profissionalização da educação e os impactos para os estudantes da educação nas 

prisões.  

 

 

 

 

 

 

Cuidando do servidor 
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Momento com Fonoaudióloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação de docentes com professores da UnB 

 

 

 Valorização da Mulher – combate à cultura machista 
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Gina atividade com as estudantes da PFDF 

 

Gina atividade com os professores na coordenação 

 

As relações interpessoais - Inteligência Emocional 
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Palestra sobre Inteligência Emocional 

 

O CED 01 de Brasília conta com uma equipe de professores que valorizam a educação 

e utilizam as coordenações pedagógicas para promover ações que favoreçam a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem nas prisões. 
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8.2.2 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1º/2º  SEMESTRES DE 2020 

CRONOGRAMA OBJETIVO SEG. ATIVIDADES RESPONSÁVEL 

03/02 a 07/02/2020 

-Semana Pedagógica  

 

23/07/2020 – Distribuição de turmas 2º 

semestre. 

Reuniões pedagógicas coletivas 

Construir uma identidade 

institucional e pedagógica. 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

-Palestras;  

-Apresentação da avaliação institucional. 

-Revisão do PP. 

-Construção do plano de ação da coordenação pedagógica. 

-Avaliação institucional. 

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

Reuniões pedagógicas coletivas 

 

Conforme calendário da CRE/Unieb 

Traçar estratégias para 

melhorar a aprendizagem.  

 

Manter a unidade nas 

ações. 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

-Reunião pedagógica coletiva, por pares, por segmento, por componente curricular. 

- Estudo das Diretrizes Operacionais da EJA. 

- Estudo sobre BNCC. 

- Estudo sobre o Currículo em Movimento. 

- Estudo sobre avaliação e conselho de classe 

-Formações na CRE/Unieb. 

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

 

Unieb 

10/02/2020 e 24/07/2020 – início do 

semestre. 

(1º Segmento) 

Uma vez por mês 

(2° Segmento) 

1° Bloco: 10/02 a 24/04  

2° Bloco: 27 a 07/07  

(3° Segmento) 

1° Bloco: 10/02 a 31/03  

2° Bloco: 01/04 a 20/05   

3° Bloco: 21/05 a 07/07 

Acompanhar casos 

específicos das unidades e 

alunos. 

 

 

 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

- Reunião nas 6 unidades com os coordenadores locais e chefes dos Nuens. 

- Conselho de Classe. (final dos blocos e 1º seg. uma vez por mês nas 

coordenações. 

 

Equipe gestora; 

Equipe pedagógica; 

Coordenadores 

Pedagógicos locais; 

Professores 

03/02 a 07/02/2020 

-Semana Pedagógica  

 

Reuniões pedagógicas coletivas 

 

 

Pensar e planejar as 

atividades coletivas. 

 

 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

-Reunião pedagógica coletiva para planejamento das atividades: 

-Abertura do semestre; 

-Semana de Educação para a vida - 04/05/2020 a 08/05/2020 -  

-Semana da Eja - 14/09/2020 a 18/09/2020-  

-OBMEP; 

-ENCCEJA; 

-ENEM; 

-Conselho de classe final do semestre; 

-Encerramento nas unidades (FORMATURAS); 

 -Confraternizações; 

-Dia Internacional da Mulher (PFDF); 

-Dia do Estudante. 

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

 

-Coordenadores 

Pedagógicos locais. 

 e professores. 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1º/2º  SEMESTRES DE 2020 

CRONOGRAMA OBJETIVO SEG. ATIVIDADES RESPONSÁVEL 

Reuniões pedagógicas coletivas 

 

((1º Segmento) 

Uma vez por mês 

(2° Segmento) 

Dois blocos 

(3° Segmento) 

Três blocos 

 

Realizar estudos que 

possam nortear a condução 

e a resolução de situações 

problemas que ocorrem 

durante o processo de 

ensino aprendizagem. 

 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

-Reunião pedagógica coletiva, por pares, por segmento, por componente curricular, 

por unidade; 

-Conselho de classe, 

-Estudo de caso. 

Equipe gestora; 

Equipe pedagógica; 

Coordenadores 

Pedagógicos locais; 

Professores 

10/02/2020 e 24/07/2020 – início do 

semestre. 

 

07/07/2020 e 17/12/2020 – final do 

semestre. 

 

Durante o semestre letivo 

Incentivar e promover 

iniciativas para humanizar 

os espaços da escola. 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

-Palestras nas unidades. 

-Atividades coletivas específicas por unidade. 

-Reunião pedagógica coletiva nas unidades. 

-Confraternizações nas unidades. 

- Exposições de arte 

Coordenadores 

Pedagógicos locais. 

Professores da 

unidade. 

Equipe Gestora 

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

Reuniões pedagógicas coletivas 

 

Promover a formação 

continuada. 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

- Reunião pedagógica coletiva, por pares, por segmento, por componente 

curricular; 

- Palestras; 

- Cursos; 

- Seminários; 

Temáticas: 

(Valorização da mulher; Racismo/Preconceito; Inteligência emocional, funcional; 

Comunicação não violenta; Direitos Humanos; Eja Educação nas prisões; Ensino 

profissionalizante na EJA; Currículo em movimento; Diretrizes da EJA; Regimento 

Escolar; Conselho de Classe, Avaliação; Diretrizes da Educação nas prisões. 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1º/2º  SEMESTRES DE 2020 
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CRONOGRAMA OBJETIVO SEG. ATIVIDADES RESPONSÁVEL 

 Junho e novembro Realizar avaliação 

institucional com a 

comunidade educativa 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

-Construir formulário 

-Aplicar a avaliação 

-Compilar os dados 

-Apresentar resultados para a comunidade escolar 

-Traçar estratégias com base nos dados obtidos 

Equipe gestora; 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica. 

(1º Segmento) 

Uma vez por mês 

(2° Segmento) 

Dois blocos 

(3° Segmento) 

Três blocos 

 

Acompanhar, registrar e 

analisar os resultados  do 

conselho de classe com a 

finalidade de propor 

intervenções e melhorar o 

processo de ensino 

aprendizagem. 

1º, 2º e 3º 

segmentos 

-Realizar reuniões por segmento para traçar ações interventivas baseadas nos dados 

obtidos no conselho de classe. 

-Realizar auto avaliação 

Equipe gestora; 

Equipe de 

coordenação 

pedagógica. 

Coordenadores 

pedagógicos locais; 

Professores. 
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

9.1 AVALIAÇÃO LARGA ESCALA  

O CED 01 de Brasília participa de duas avaliações de larga escala: ENCCEJA (Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) que ocorre em setembro e 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que ocorre em novembro/dezembro. 

Os exames são realizadas pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). Esses exames são aplicados em todas as unidades prisionais do DF e 

não são restritos apenas aos alunos do CED 01 de Brasília, são ofertado a toda a população 

carcerária. 

As inscrições são gratuitas e podem ser solicitadas pelos internos aos chefes de 

NUENs e chefes de pátio que as encaminham para os coordenadores pedagógicos locais para 

a realização das inscrição no site. As provas são aplicadas pela equipe discente do CED 01 

de Brasília e alguns aplicadores externos quando o número de salas ultrapassa a quantidade 

de servidores que a escola disponibiliza para aplicar as provas. 

O ENCCEJA serve para obtenção dos certificados do Ensino fundamental e Médio, 

avaliando o conhecimento escolar dos participantes. As provas são aplicadas em um único 

dia, nos turnos  matutino e vespertino. O participante do ENCCEJA que conseguir a 

pontuação mínima em cada prova objetiva e redação pode solicitar o Certificação de 

Conclusão de Ensino Fundamental ou do Ensino Médio junto à secretaria escolar do CED 01 

de Brasília e, também, pode solicitar à VEP, a remição de pena pelo estudo de acordo com a 

lei. O participante que conseguir a nota mínima exigida em uma das quatro provas, ou em 

mais de uma, pode solicitar a Declaração parcial de proficiência junto à secretaria escolar do 

CED 01 de Brasília, porém não serve para fins de remição de pena pelo estudo. A aprovação 

parcial no ENCCEJA é também considerada em conselho de classe como aproveitamento de 

estudo para progressão de etapa. 

Em 2019, houve 2728 inscrições. Cerca de 17% da população carcerária pediu 

inscrição para o Ensino Fundamental (1269) e Ensino Médio (1459). Dessas inscrições, 1503, 

apenas 9% da população carcerária participou da realização das provas e 1225 se abstiveram. 

Das abstenções 567 aconteceram em unidades em que a rotatividade é alta, sendo possível 

que a abstenção esteja ligada à transferência do interno da unidade. Aproximadamente 550 

internos foram aprovados e puderam solicitar seu Certificado de conclusão do Ensino 

Fundamental. E cerca de 409 obtiveram o direito de solicitar o certificado de conclusão do 
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Ensino Médio. Os demais puderam solicitar certificado de proficiência em pelo menos um 

dos componentes curriculares. 

O ENEM avalia o desempenho do participante que concluiu o ensino médio e permite 

o acesso ao ensino superior por meio dos programas SISU, PROUNI e FIES além de 

aumentar a escolaridade da população prisional brasileira e permite que os internos em 

regime semiaberto possam ingressar no curso superior.  As provas são realizadas em dois 

dias no turno vespertino. Atualmente o ENEM não serve para certificação.  

Na edição de 2019 houve 1277 inscrições e 456 realizaram as provas. Houve um 

número significativo de abstenções, cerca 821 inscritos não realizaram as provas. Dessas 

abstenções 265 foram em unidades com alta rotatividade como CDP, CIR e CPP. O 

desempenho médio dos inscritos ficou em 478 abaixo da média nacional que foi de 592. 

Os resultados desses exames são divulgados pelo CED 01 nos núcleos de ensino e 

pátios das unidades prisionais. 
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9.1.1 Resultados 

ENCCEJA - Ensino Fundamental (2º segmento) 2019: 
U

N
ID

A
D

E
 

IN
S

C
R

IÇ
Õ

E
S

 

A
S

E
N

T
E

S
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S
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Natureza e suas 

Tecnologias 

Ciências 

Humanas e suas 

Tecnologias 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Matemática e 

suas Tecnologias 
Redação 

IN
D
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E

 D
E

 

A
P

R
O

V
A

Ç
Ã

O
 

A NA - A NA - A NA - A NA - A NA - 

CDP 613 279 334 274 60 0 242 83 9 260 69 5 222 111 1 257 26 51 66% 

CIR 120 42 77 63 14 0 61 12 4 55 20 2 57 20 0 60 5 12 71% 

CPP 77 32 44 34 10 0 30 8 6 25 14 5 38 16 0 34 2 8 58% 

PDF I 218 31 187 168 19 0 166 21 0 161 26 0 144 43 0 171 7 9 77% 

PDFII 153 11 142 114 28 0 109 28 5 115 25 2 104 38 0 123 11 8 73% 

PFDF 88 28 60 45 13 2 38 8 14 34 12 14 31 27 2 43 13 4 51% 

- não obtiveram nota 
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ENCCEJA - Ensino Médio (3º segmento) 2019: 

U
N
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Matemática e 
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A
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V
A

Ç
Ã
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A NA - A NA - A NA - A NA - A NA - 

CDP 448 213 235 215 20 0 157 75 3 157 12 2 122 113 0 203 21 11 52% 

CIR 120 44 77 69 6 2 53 13 11 53 - 9 43 31 3 62 5 10 80% 

CPP 74 33 41 39 2 0 30 7 4 30 2 4 24 17 0 32 2 7 58% 

PDF I 155 23 132 129 3 0 113 17 2 113 2 0 102 30 0 127 1 4 77% 

PDFII 147 20 127 121 6 0 109 15 3 109 1 1 91 36 0 121 4 2 71% 

PFDF 67 21 47 46 1 0 28 8 11 28 1 10 27 20 0 33 2 12 57% 

- não obtiveram nota 
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ENEM 2019: 

UNIDA

DE 

INSC

RIÇO

ES 

ABST

ENÇÕ

ES 

PART

ICIPA

NTES 

Ciências da 

Natureza e suas 

Tecnologias 

Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Matemática e suas 

Tecnologias 
Redação 

MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN 

CDP 352 146 206 599 345 672 331 658 324 713 386 840 260 

CIR 199 67 132 628 345 658 324 606 342 665 390 700 260 

CPP 89 52 37 566 385 639 335 595 337 673 386 680 320 

PDF I 355 37 318 553 353 557 370 498 374 645 484 860 280 

PDFII 222 62 160 658 348 646 327 639 333 787 385 700 240 

PFDF 60 19 41 511 359 520 328 553 338 586 390 620 400 
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9.2 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

A avaliação das aprendizagens consiste em uma prática investigativa de como 

ocorre o ensinar e o aprender, permitindo as intervenções necessárias para garantir que o 

planejamento, a metodologia utilizada, as estratégias de ensino, estejam auxiliando no 

desenvolvimento de cada aluno. 

A avaliação não pode ser utilizada para medir o quanto do conteúdo foi retido 

pelo aluno, mas como se dá o processo de ensino- aprendizagem, de forma a garantir que a 

escola seja um espaço de desenvolvimento, inclusão, capacitação e aprimoramento e não, um 

espaço de seleção ou classificação. 

O professor deve avaliar constantemente se sua prática pedagógica está 

contribuindo para o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades, e competências 

necessárias para o aluno exercer sua cidadania e protagonismo nos espaços sociais.  

No CED 01 de Brasília, a avaliação é pensada e planejada como uma parte 

importante da aula e da sequência didática de cada professor, não sendo feita de forma 

irregular, inconstante e sem objetivos claros.   

A avaliação é um processo contínuo e sistemático. Portanto, ela não pode 

ser esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, deve ser constante e 

planejada. Nessa perspectiva, a avaliação faz parte de um sistema amplo 

que é o processo de ensino-aprendizagem, nele integrado. Como tal, ela 

deve ser planejada para ocorrer normalmente ao longo de todo esse 

processo, fornecendo feedback e permitindo a recuperação imediata 

quando for necessário. (HAYDT, 2007, p. 14) 

 

Os professores do CED 01 de Brasília entendem que avaliar constantemente é 

um dos elementos que garantem o sucesso do processo consistindo num elemento de 

integração e adequação entre o ensino e a aprendizagem. Assim, a avaliação é concebida 

considerando suas três funções: diagnóstica, formativa e somativa. Durante todo o percurso, 

a avaliação garante que o ciclo de ação-reflexão-ação oriente os professores quanto a sua 

prática pedagógica, permitindo-lhes traçar estratégias diferenciadas para os alunos que 

apresentarem algum tipo de dificuldade. A avaliação como prática constante e sistemática 

pelos professores segundo Hoffmann 1999, garante a mediação entre o ensinar e aprender: 

“A avaliação, enquanto relação dialógica, vai conceber o conhecimento 

como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como 

ação-reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber 

aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão. 
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Dessa forma, a avaliação passa a exigir do professor uma relação 

epistemológica com o aluno – uma conexão entendida como reflexão 

aprofundada a respeito das formas como se dá a compreensão do educando 

sobre o objeto do conhecimento.” (Hoffmann ,1999) 

 

A avaliação com a função diagnóstica ocorre antes que professor comece seu 

plano de curso. Essa avaliação lhe permite saber o quanto o aluno conhece sobre o conteúdo 

a ser desenvolvido e onde pode chegar, além de facilitar a percepção das dificuldades, e 

antecipar as intervenções que devem ser realizadas pelo professor para que o aluno avance.  

No Ced 01 de Brasília, a avaliação diagnóstica é realizada nos inícios de 

semestres e nas mudanças de blocos, sistematicamente, mapeando os conhecimentos prévios 

dos alunos e norteando o planejamento estratégico para o desenvolvimento de uma educação 

de qualidade. Isso não impede que o professor faça uso dessa avaliação sempre que houver 

necessidade. 

Depois disso, sistematicamente e constantemente, o professor fará verificações 

(avaliações com a função formativa) buscando analisar se a metodologia, as estratégias 

interventivas , os instrumentos utilizados, estão favorecendo o desenvolvimento de cada 

aluno. Para Perrenoud (1999), a avaliação deve promover a invenção didática capaz de 

alimentar uma ação pedagógica inovadora: 

“Uma avaliação mais formativa não toma menos tempo, mas dá 

informações, identifica e explica erros, sugere interpretações quanto às 

estratégias e atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação 

pedagógica, ao passo que o tempo e a energia gastos na avaliação 

tradicional desviam da invenção didática e da inovação”. (Perrenoud, 1999) 

 

É fundamental a participação dos próprios alunos na avaliação formativa de sua 

aprendizagem (autoavaliação). Além da prática do professor, a forma como os alunos se 

portam interfere diretamente no sucesso do processo de ensino aprendizagem. Fazê-los 

pensar em como estão motivados e se esforçando para se desenvolverem é permitir que sejam 

protagonistas, além de corresponsáveis por todo o seu crescimento. A autoavaliação é 

considerada como forma de incentivar a autonomia intelectual, o autoconhecimento e a 

autogestão dos alunos. Ao avaliar e ser avaliado o adulto se apropria de sua produção, 

compreende que as situações de aprendizagem estão relacionadas com as experiências e que 

ele é gestor do que aprende.  

Os conselhos de classe são considerados como avaliação formativa.  Ao final de 

cada bloco e ao final dos semestres é realizado conselho de classe em que se busca analisar 

como está ocorrendo o processo de ensino-aprendizagem e as intervenções necessárias a 

serem realizadas.  
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Nos três segmentos da EJA do CED 01 de Brasília os professores se utilizam de 

instrumentos avaliativos diversificadas com a intenção de monitorar o processo de ensino 

aprendizagem. 

Somente ao final de um período, o aluno fará a avaliação somativa com a intenção 

de registrar o quanto ele evoluiu em seu desenvolvimento escolar. Essa avaliação é 

importante para que se evidencie o progresso do aluno, além de garantir que adquiriu 

requisitos para o desenvolvimento de novos conhecimentos. Nessa avaliação é necessário 

que o professor deixe  claro o que se pretende avaliar. 

Nas unidades onde a rotatividade de alunos é muito grande (CDP, CIR e CPP), 

utilizamos avaliação permanente, que consiste em, sempre ao final do desenvolvimento de 

uma sequência didática, realizar uma avaliação somativa para que o aluno possa ser avaliado 

antes de sua transferência de unidade ou saída do sistema prisional, lhes garantindo a 

continuidade de sua vida escolar. 

A movimentação dos estudantes deve ser acompanhada pela secretaria escolar, 

coordenação pedagógica local em parceria com a chefia do NUEN. A secretaria escolar  

deverá registrar, em tempo hábil, as promoções e atualizações da vida escolar do aluno para 

que, este sendo transferido, dê continuidade aos estudos dentro ou fora do sistema. 

De acordo com as Diretrizes Operacionais da EJA 2020, e com o regimento 

escolar da SEEDF, utilizamos os conceitos apto (A) e não apto (NA) para registrar a 

progressão do aluno. Esses conceitos são compostos por todos os registros das avaliações 

formativas e somativas realizadas durante o período do processo de ensino-aprendizagem na 

seguinte proporção: 

● 50% para observação, relatórios, trabalhos de pesquisa, dramatizações, 

entrevistas, fichas de acompanhamento, portfólios, atividades diárias, 

autoavaliação  

● 50% para testes/provas, elaborados à luz do currículo em movimento, 

centrados nas competências e nas habilidades desenvolvidas.  
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Os estudantes do 1º, 2º ou do 3º segmentos serão considerados aprovados 

quando participarem, realizarem e obtiverem no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor 

total previsto como atividades avaliativas. 

  O registro dos dados será feito em diário de classe próprio com as devidas 

informações exigidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

A avaliação também servirá para:    

● Progressão Continuada: somente pode ser concedida no início do semestre e apenas 

para a etapa seguinte, tanto no 1ºsegmento quanto nos 2º e 3º  segmentos, para cada 

um dos componentes curriculares. 

o a Progressão Continuada não se aplica: para mudança de segmento; visando 

à conclusão da Educação Básica (3º segmento da Eja); para estudantes já 

beneficiados, no semestre em curso, com progressão continuada. 

A Progressão Continuada é aplicada pelos professores regentes do 1º, 2º e 3º 

segmentos. As atas são preenchidas pelas coordenadoras pedagógicas itinerantes de 

cada segmento, assinadas pelos coordenadores pedagógicos locais, professores, chefe 

de secretaria e direção do Ced 01 de Brasília. 

● Classificação: utilizada para a efetivação de matrícula na falta de documento que 

comprove a escolaridade anterior do estudante. No ato da matrícula, aqueles alunos 

que são de outro estado e não têm a possibilidade de apresentar a documentação e 

aqueles que solicitarem a realização da prova para efetivar a matrícula passarão por 

uma prova de classificação. Esse instrumento é organizado pelas coordenadoras 

pedagógicas itinerantes junto com os professores regentes. 

o Classificação: não se aplica: para aqueles que já foram alunos da SEEDF, para 

aqueles que já foram alunos do Ced 01 de Brasília, para mudança de etapa ou 

segmento. 

A aplicação e a correção da prova de classificação é feita pela coordenação pedagógica 

local. As atas são preenchidas pelas coordenadoras pedagógicas itinerantes, assinadas 

pelos coordenadores, professores, chefe de secretaria e direção do Ced 01 de Brasília. 

● Reclassificação: o estudante cujo o professor perceber que está em uma etapa, 

segmento inferior pode fazer a indicação para reclassificação. Esse procedimento será 

realizado uma vez por semestre no Conselho de Classe. Os professores do segmento 

farão a análise da situação junto com o coordenador pedagógico itinerante e o 

coordenador pedagógico local quando decidirão se o aluno faz jus a reclassificação. 
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o a prova de reclassificação não se aplica: para mudança de segmento; visando 

à conclusão da Educação Básica (3º segmento da EJA); para estudantes já 

beneficiados, no semestre em curso, com a classificação e progressão 

Continuada. 

 

9.3 CONSELHO DE CLASSE 

Na Educação de Jovens e Adultos, o Conselho de Classe desempenha a função 

formativa no processo de ensino-aprendizagem, pois envolve avaliação da escola como um 

todo e não a avaliação final do estudante. 

Cabe ao Conselho de Classe compreender e analisar os aspectos de aprendizagem 

durante todo o seu percurso formativo.  

O Conselho de Classe tem autonomia para deliberar sobre a promoção de estudo dos 

estudantes. Assim, o CED 01 de Brasília organiza os conselhos de classe da seguinte forma: 

1° Segmento  

O coordenador pedagógico itinerante e/ou um membro da equipe gestora realiza o 

Conselho de Classe, que acontece mensalmente para as turmas de regime semestral nas 

coordenações pedagógicas. Há a participação do coordenador local, do professor regente e 

do professor P3 de cada unidade prisional.  

O conselho tem por finalidade analisar casos específicos, avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem, as estratégias utilizadas pelos professores e traçar ações interventivas. 

Além de propor a autoavaliação do professor e avaliar os casos de reclassificação. 

No último conselho do semestre o coordenador pedagógico itinerante disponibiliza 

as atas do conselho, além de fornecer ao grupo de professores um relatório com os casos 

específicos de aprovação/reprovação e observações relativas à  aprendizagem do aluno. 

2° e 3° Segmentos  

O coordenador pedagógico itinerante e/ou um membro da equipe gestora realiza o 

Conselho de Classe, que acontece no final dos blocos de ensino e no fim do semestre por 

unidade prisional.  

O processo ensino-aprendizagem e  as estratégias de ensino são discutidas e avaliadas 

em reuniões pedagógicas por componente curricular, realizadas nas coordenações 

pedagógicas durante o semestre. A partir desses encontros pedagógicos são traçadas projetos 

e ações que permitam a intervenção do professor no processo de aprendizagem dos alunos.  
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No último conselho do semestre o coordenador pedagógico disponibiliza as atas com 

as deliberações do conselho para o grupo de professores.  

9.4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional é fundamental para o fortalecimento da gestão democrática 

e para a construção de uma educação de qualidade, por isso é imprescindível que todos os 

membros da comunidade escolar participem  dela. 

No CED 01 de Brasília a avaliação institucional com os alunos é realizada 

semestralmente nas unidades onde há grande rotatividade (CDP, CIR e CPP) e anualmente 

nas demais unidades (PDF I, PDF II e PFDF). Com os professores e demais membros da 

comunidade escolar, a avaliação é realizada anualmente por meio de questionário virtual.  O 

resultados obtidos nessas avaliações são compilados  pela equipe pedagógica e apresentados 

a toda a comunidade escolar com a intenção de criar um plano de ação que norteará o 

planejamento do semestre letivo subsequente. 

Em 2019,  a equipe gestora  junto com a coordenação pedagógica construiu os 

questionários para serem aplicados com questões quantitativas e qualitativas sobre vários 

aspectos relativos à escola. Foi utilizada uma escala de 0 a 5 (0- totalmente insatisfeito e 5- 

totalmente satisfeito), em que a comunidade escolar deveria  especificar seu nível de 

satisfação com os quesitos avaliados.  

No questionário dos estudantes,  havia questões que pretendiam avaliar o grau de 

satisfação dos alunos com relação às funções do CED 01 de Brasília, e alguns aspectos 

relacionados aos professores e  coordenadores de unidade, além das atividades coletivas 

propostas pela escola, os projetos e momentos coletivos realizados durante os semestres.  

O questionário foi aplicado pelas coordenadoras pedagógicas itinerantes em cada uma 

das unidade prisionais.  Por motivo de segurança, não houve possibilidade de aplicação da 

avaliação na PDF2 e no CPP.  

 Os estudantes foram convidados a participar voluntariamente da avaliação e houve 

224 estudantes que responderam ao questionário conforme listado abaixo:  

• CIR: 56  

• CDP: 46 

• PDF I: 81 

• PDF II: - 

• PFDF: 41 

• CPP: - 
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9.4.1 DOS RESULTADOS: 

CED 01 

 

Antes de responder ao questionário, os alunos foram esclarecidos sobre as funções 

do CED 01 de Brasília de acordo com o PP. 

 

O primeiro questionamento feito foi: “Você está satisfeito com o desempenho do 

CED 01 de Brasília na realização das suas responsabilidades?” 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROFESSORES 

 
O primeiro aspecto com relação aos professores foi: Comparecem regularmente às 
aulas.” 
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O segundo  aspecto com relação aos professores foi: “Demonstram empenho na 
realização de suas funções, domínio de conteúdo e criatividade” 

. 

 

 

 

O terceiro aspecto com relação aos professores foi: “Desenvolvem atividades que 
estimulam a aprendizagem.” 

 

 

 

O quarto aspecto com relação aos professores foi: “Têm bom relacionamento com os 

alunos, respeitando as diferenças individuais e coletivas.” 
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COORDENAÇÃO LOCAL 

 
O primeiro aspecto com relação aos coordenadores locais foi: Comparecem 
regularmente às unidades.” 
 

 

O segundo aspecto com relação aos coordenadores locais foi: “Demonstra empenho e 
agilidade para atender às solicitações dos alunos.” 
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O terceiro aspecto com relação aos coordenadores locais foi: “Tem bom 
relacionamento com os alunos e professores, respeitando as diferenças 
individuais e coletivas. 
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ATIVIDADES COLETIVAS E PROJETOS DA ESCOLA 
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Aos professores e coordenadores foi enviado o link do questionário pelo e-mail e  WhatsApp 

para que pudessem avaliar a equipe gestora, as coordenadoras pedagógicas itinerantes, a 

secretaria escolar e os coordenadores pedagógicas locais. Foram enviadas 37 respostas. E 

obtivemos os seguintes resultados: 
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EQUIPE GESTORA 
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9.5 MATRIZ CURRICULAR 

 

Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos - Combinada 1º 

Segmento Presencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos - Combinada 2º 

Segmento Presencial 
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Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos - Combinada 2º 

Segmento Presencial 
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Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos - Combinada 3º 

Segmento Presencial 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA (mexer no texto) 

 

O CED 01 de Brasília define seu currículo tendo como base o Currículo em 

Movimento da Educação Básica - Educação de Jovens e Adultos e as Diretrizes Operacionais 

da Educação de Jovens e Adultos. Os conteúdos básicos das disciplinas e os procedimentos 

são  revisados pelos professores na semana pedagógica, no início do semestre e 

frequentemente nas reuniões pedagógicas e sempre que necessário. 

Para promover a formação de estudantes capazes de interpretar e criticar os fatos do 

seu meio social e do mundo, os conteúdos básicos são abordados de forma interligada com 

os acontecimentos da atualidade e com problemas enfrentados pelos discentes. Nesse sentido, 

são também realizadas palestras, exposições de arte,  oficinas com temas diversos, preparação 

de salas temáticas, confecção e distribuição de informativo (CED 01 Notícias/Revista 

Liberdade de Pensamento), saraus, rodas de leitura, apresentação de peças teatrais, entre 

outros.  

O planejamento coletivo é realizado no início do semestre letivo e nas reuniões 

pedagógicas semanais que acontecem na sede da escola ou nas unidades prisionais. O 

planejamento individual é feito nas coordenações individuais programadas (CIPs) nos dias 

de regência das 8h às 9h (para o matutino) e das 16h às 17h (para o vespertino). Esse horário 

também é destinado à elaboração de atividades complementares. 

Os eixos integradores propostos pelo Currículo em Movimento da EJA (Cultura, 

Mundo do Trabalho e Tecnologias) permeiam o trabalho realizado pela equipe docente do 

CED 01 de Brasília, norteando tanto as atividades diretas quanto as atividades 

complementares. 
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11. PLANO DE AÇÃO: 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAMA 

 Estimular o 

autoconhecimento 

como fator de 

fortalecimento da 

autoestima, 

propiciando maior 

interesse pelo 

crescimento social 

e pessoal do aluno. 

 

- Realizar nas coordenações 

atividades que estimulem o 

autoconhecimento, autogestão que 

possam ser multiplicadas nas salas 

de aula ou nas atividades coletivas 

nas unidades prisionais. 

- Realizar palestras relacionadas a 

autoconhecimento e autoestima 

nas unidades prisionais. 

 

- Ofertar uma atividade 

semestralmente  sobre inteligência 

emocional ou inteligência funcional 

nas coordenações coletivas. 

 

- Ofertar, a 100% dos alunos 

palestras que visem ao 

autoconhecimento, autogestão, 

inteligência emocional e funcional. 

 

-Questionário 

avaliativo quantitativo 

e qualitativo após a 

realização das 

atividades. 

 

- Avaliação 

institucional. 

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

 

03/02/2020 a 07/02/2020 

-Semana Pedagógica  

 

04/05/2020 a 08/05/2020 - 

Semana de Educação para a 

vida. 

 

23/07/2020 – Distribuição de 

turmas 2º semestre.  

 

14/09/2020 a 18/09/2020 

- Semana da EJA.  

- Percentual de 

participantes nas 

atividades e grau de 

satisfação. 

 Promover 

atividades 

pedagógicas que 

propiciem a 

reflexão e releitura 

da história pessoal; 

 

- Exposições de arte; 

- Salas Temáticas; 

- Escolha e  estudo duas 

personalidades uma para o 

presídio feminino e outra para o 

masculino que possam trazer 

representatividade aos alunos. (1º 

segmento). 

- Leitura de obras que falem de 

superação de vida. 

- Palestra ou filme. 

- Fazer duas exposições de arte em 

cada unidade por semestre. 

- Construir pelo menos uma sala 

temática em cada unidade. 

- Promover o estudo de duas 

personalidade em 100% das turmas 

do primeiro segmento. 

- Adotar uma obra literária para ser 

desenvolvida em pelo menos uma 

turma de cada unidade prisional. 

- Promover uma palestra ou um 

filme  por semestre que estimule a 

releitura da história de vida. 

Formulário de 

avaliação quantitativo 

e qualitativo. 

 

Conselho de classe. 

 

 

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

 

Coordenação  

pedagógica local, 

e professores. 

- Março/2020 e Maio/2020; 

- Agosto/2020 e 

Outubro/2020  

 

- 1º sem: 10/02 a 07/07 

- 2º sem: 24/07 a 17/12 

 

04/05/2020 a 08/05/2020 - 

Semana de Educação para a 

vida. 

14/09/2020 a 18/09/2020 

- Semana da Eja.  

- Encerramentos dos 

semestres. 

-Percentual de atividades 

realizadas 

- Grau de satisfação com 

as atividades.  
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAMA 

Possibilitar 

estratégias para o 

exercício de 

autoavaliação dos 

discentes; 

- Realizar autoavaliações 

com todos os alunos no 

decorrer do semestre 

letivo. 

 

-Organizar prévia do 

conselho de classe com os 

alunos. 

- Promover dois momentos 

para autoavaliação durante os 

semestres. 

-Autoavaliações. 

-Conselho de classe. 

Professores 

regentes 

 

(1º Segmento) 

Uma vez por mês 

(2° Segmento) 

1° Bloco: 10/02 a 24/04  

2° Bloco: 27/04 a 07/07  

(3° Segmento) 

1° Bloco: 10/02 a 31/03  

2° Bloco: 01/04 a 20/05   

3° Bloco: 21/05 a 07/07 

- Percentual estudantes que 

realizaram a autoavaliação e 

avaliaram o processo. 

Desenvolver política 

de incentivo à leitura;  

 

- Realizar campanha de 

arrecadação de livros. 

- Aumentar o acervo de 

livros através de compra 

e/ou recebimento de 

doações.  

- Classificação de pessoas 

privadas de liberdade para 

atendimento nas 

bibliotecas para 

catalogação e organização 

das bibliotecas. 

- Garantir o funcionamento 

das 6 bibliotecas e salas de 

leitura das unidades prisionais. 

- Realizar o empréstimo de 

livros quinzenalmente.  

- Modernizar 10% do acervo 

das bibliotecas. 

- Catalogar 100% do  acervos 

das bibliotecas.  

- Informatizar o acervo da 

biblioteca utilizando 

programas específicos. 

- Revitalizar 10% das 

estruturas físicas das 

bibliotecas das unidades 

prisionais;  

- Realizar pelo menos um 

trabalho de incentivo à leitura 

nas bibliotecas de cada 

unidade prisional; 

-Relatórios de atuação dos 

professores readaptados ao final de 

cada semestre. 

-Avaliação institucional. 

-Conselho de classe. 

Professores 

readaptados que 

atuam nas 

bibliotecas. 

 

Coordenadores 

Pedagógicos 

locais. 

- 1º sem: 10/02 a 07/07 

- 2º sem: 24/07 a 17/12 

 

-Quantidade de bibliotecas 

funcionando. 

- Quantidade de livros adquiridos e 

catalogados  no semestre em cada 

biblioteca. 

-Quantidade de livros emprestados 

no semestre por unidade. 

- Percentual aproximado do acervo 

informatizado. 

-Percentual de acervo catalogado. 

Quantidade de trabalhos de 

incentivo a leitura realizados por 

unidade. 

Grau de satisfação dos alunos com 

este trabalho 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAMA 

Proporcionar 

formação continuada 

e integrada aos 

profissionais que 

atuam no Sistema 

Prisional; 

 

- Sugerir um cursos de formação 

continuada com instituições de 

ensino e órgãos públicos tais 

como EAPE (Escola de 

Aperfeiçoamento para 

Profissionais da Educação), UnB 

(Universidade de Brasília) e IFB 

(Instituto Federal de Educação de 

Brasília), Sinpro entre outros . 

- Organizar de um curso, por 

semestre, com  a participação de 

100% os  professores. 

 

-Avaliação institucional. 

 

-Autoavaliações.  

 

 

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

 

Parceiros: EAPE, 

Unb, Sinpro, 

Escola de 

magistratura, 

outros. 

 

Reuniões pedagógicas 

coletivas. 

 

- Percentual de 

professores que 

participaram dos cursos. 

-Grau de satisfação com 

o curso. 

Confeccionar 

materiais didáticos 

complementares; 

 

- Participar de formação para a 

construção de materiais didáticos 

que contemplem a Eja nas 

prisões. 

 

- Elaborar atividades, textos, 

apostilas com conteúdo do 

currículo em movimento de todas 

as disciplinas para cada etapa em 

todos os segmentos da EJA. 

- Participar de um curso de 

capacitação para construção de 

material didático. 

 

- Traçar estratégias para a 

elaboração do material 

complementar. 

- Construir o material didático a 

partir das estratégias estabelecidas. 

-Avaliação institucional. 

-Autoavaliações  

Equipe de 

coordenação 

Pedagógica. 

 

Reuniões pedagógicas 

coletivas. 

 

- Percentual de 

participação dos 

professores na elaboração 

dos material 

-Grau de satisfação com 

o material construído. 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAMA 

-Realizar 

apresentações teatrais 

nos Núcleos de 

Ensino, em escolas, 

faculdades, em 

órgãos públicos, 

privados, ONGs, 

entre outros. 

 

- Selecionar pessoas privadas de 

liberdade, para o 

desenvolvimento de trabalhos 

artísticos culturais (atores, 

músicos e escritores) a fim de 

atuarem diretamente nos projetos 

educacionais, visando 

apresentações ao público interno 

e externo do Sistema Prisional; 

- Levar a ambientes extramuros 

as atividades culturais produzidas 

pelas pessoas privadas de 

liberdade do Sistema Prisional em 

um ambientes externos, e uma 

apresentação em cada uma das 

unidades prisionais. 

Avaliação institucional. 

Autoavaliações  

João Timótheo 

Maciel Porto e 

Iza Rodrigues 

Maia; 

Final dos semestres letivos 

- Quantidade de 

apresentações por 

semestre. 

- Percentual de alunos 

que participaram dos 

eventos culturais. 

Grau de satisfação com 

os eventos. 

-Fomentar o processo 

de ensino e 

aprendizagem com 

material escolar 

paradidático, 

principalmente de 

literatura; 

- Utilizar o livro paradidático nas 

aulas. 

-Utilizar livros de literatura nas 

aulas. 

- Aumentar o acesso em até 50% 

ao livro paradidático ou de 

literatura em todas as Unidades 

Prisionais; 

-Avaliação institucional. Professores 

regentes 

- 1º sem: 10/02 a 07/07 

- 2º sem: 24/07 a 17/12 

 
-Quantidade de 

professores utilizando 

os livros paradidáticos e 

de literatura. 

-Grau de satisfação dos 

alunos com a utilização 

desses materiais. 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 -Oportunizar às 

pessoas privadas de 

liberdade do Sistema 

Penitenciário do 

Distrito Federal o 

direito ao 

conhecimento, à 

cultura e ao 

desenvolvimento de 

consciência crítica, 

por meio de 

atividades 

educacionais 

complementares de 

leitura e de produção 

de textos (resumo 

crítico) e, por 

conseguinte, 

possibilitar a 

remição de pena -

Projeto Ler Liberta. 

- Realizar os empréstimos das 

obras literárias às pessoas 

privadas de liberdade inscritas no 

projeto; 

-Verificar o acervo. 

- Realizar encontros com os 

participantes para o 

desenvolvimento de atividades 

voltadas às práticas de leitura e 

escrita (oficinas); 

- Organizar e realizar a avaliação 

presencial para os participantes; 

- Avaliar os resumos críticos 

produzidos pelos leitores; 

- Emitir declaração para fins de 

remição a partir dos resultados 

apurados nas avaliações. 

-Emitir os relatórios de produção 

para a comissão e para VEP. 

- Ofertar o projeto de remição 

pela leitura a 10% da população 

carcerária. 

-Renovar e ampliar o acervo em 

até 10%, anualmente. 

- Realizar uma oficina, 

quinzenalmente, em cada unidade 

prisional. 

- Realizar a avaliação ao fim de 

cada ciclo em todas as unidades. 

- Corrigir 100% dos textos 

produzidos pelos participantes.  

- Emitir 100% das declarações 

para fins de remição. 

-Emitir relatório semestral. 

 

 

A avaliação será 

realizada pela 

coordenação do 

projeto a partir dos 

dados apurados a cada 

ciclo, a fim de 

atualizar, ampliar e 

adequar as ações do 

projeto à realidade dos 

participantes. 

 

 

-Equipe gestora;  

 

-Coordenação do 

projeto;  

 

-Equipe de 

professores 

coordenadores das 

unidades; 

 

- Equipe de 

professores 

avaliadores. 

Ciclos durante o ano de 

2020. 

- Número de ciclos 

realizados; 

- Percentual do acervo 

atualizado 

- Percentual de 

avaliações realizadas; 

- Percentual de 

aprovação e 

reprovação; 

- Número de internos 

atendidos. 

-Traçar estratégias 

para  oportunizar 

educação nas prisões 

utilizando a 

modalidade EAD. 

-Ofertar Educação a Distância nos 

espaços prisionais onde não for 

possível ofertar a educação 

presencial. 

-Organizar equipe pedagógica 

responsável pela EAD. 

-Ofertar cursos de capacitação 

para atuação na EAD nas prisões. 

-Ofertar educação a distância nas 

seis unidades prisionais do DF e 

no Presídio Federal. 

-Formar a equipe pedagógica 

responsável pela EAD com pelo 

menos um professor de cada 

componente curricular. 

-Ofertar pelo menos um curso de 

formação anual para atuação na 

EAD nas prisões. 

-Avaliação 

institucional 

 

  

-Número de alunos 

matriculados. 

-Grau de satisfação 

dos participantes do 

curso. 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

-Realizar levantamento sobre a 

escola.  

Mapear a matrícula, aprovação e 

reprovação por unidade prisional. 

-Traçar perfil da equipe docente e 

demais servidores que atuam no 

CED 01 de Brasília. 

-Coletar dados sobre os espaços 

físicos utilizados pelo CED 01 de 

Brasília. 

 

-Preencher o censo escolar 

manual (GDF). 

-Preencher o Educacenso 

(Federal) 

- Gerar relatório com os 

resultados. 

-Fazer o censo contemplando  

100% das questões levantadas. 

-Entregar o relatório no prazo 

determinado à SEEDF/INEP. 

-Encaminhar o relatório do 

censo com os resultados a equipe 

gestora, coordenação pedagógica 

itinerante e coordenadores 

pedagógicos locais. 

-Autoavaliação da 

equipe de secretaria. 

 

 

-Equipe de 

secretaria. 

 

1º semestre de 2020. 

-Prazo de entrega do 

relatório. 

Realizar avaliação do processo de 

ensino aprendizagem e de toda a 

comunidade educativa do CED 01 

de Brasília. 

-Fazer o Conselho de classe 

analisando toda a escola e os 

resultados dos alunos. 

-Preencher a ata do conselho. 

-Realizar o conselho de classe, 

mensalmente, no 1º segmento. 

-Realizar o conselho de classe, 

ao final de cada bloco, no 2º e 3º 

segmentos. 

-Aplicar avaliação institucional 

uma vez por ano nas unidades 

PDFI, PDFII e PFDF. 

-Aplicar a avaliação institucional 

uma vez por semestre nas 

unidades CDP, CIR e CPP.. 

-Realizar uma vez por ano a 

avaliação dos contratos 

temporários 

-Realizar junto aos professores 

efetivos autoavaliação. 

-Preencher a Ata do conselho 

contemplando todos os casos dos 

alunos. 

-Avaliação 

institucional. 

-Ata dos Conselhos de 

classe. 

 

-Equipe gestora; 

-Coordenadores 

Pedagógicos 

itinerantes; 

-Coordenadores 

pedagógicos locais; 

-Professores; 

-Equipe de 

secretaria; 

-Alunos. 

(1º Segmento) 

Uma vez por mês e 

final dos semestres. 

(2° Segmento) 

1° Bloco: 10/02 a 

24/04  

2° Bloco: 27/04 a 

07/07  

(3° Segmento) 

1° Bloco: 10/02 a 

31/03  

2° Bloco: 01/04 a 

20/05   

3° Bloco: 21/05 a 

07/07 

 

-Final dos semestres 

CDP, CIR e CPP 

-Novembro PDFI, 

PDFII e PFDF. 

-Totalidade das ações 

realizadas nos prazos 

determinados. 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Participar de concursos de 

redação, desenho, olimpíadas, 

entre outros visando a 

promoção da educação nas 

prisões em vários espaços 

sociais. 

-Divulgação e promoção para a 

construção dos desenhos e 

redações do Concurso do 

SINPRO; 

- Divulgação e promoção da 

mobilização para o Concurso da 

DPU; 

-Autorização da VEP para 

realização das filmagens. 

-Construção do vídeo de 

mobilização. 

-Realização das inscrições para 

OBMEP. 

-Aplicação das provas na 1ª e 2ª 

fases da OBMEP 

-Obter pelo menos uma premiação na 

categoria de redação e desenho do 

SINPRO. 

-Realizar a mobilização nas seis 

unidades do sistema prisional. 

-Filmar a mobilização em pelo 

menos uma unidade masculina e na 

unidade feminina. 

-Realizar o vídeo de mobilização 

para o concurso da DPU.  

-Fazer as inscrições para OBMEP 

em todas as unidades prisionais. 

-Aplicar as avaliações para 100% dos 

alunos inscritos. 

-Aplicar as avaliações a 100% dos 

alunos que passaram para a 2ª fase. 

- Resultado obtidos 

nos concursos. 

- Avaliação 

institucional. 

Equipe gestora; 

Coordenadores 

Pedagógicos 

itinerantes; 

Coordenadores 

pedagógicos locais; 

Professores; 

Alunos. 

1º semestre 2020: 

OBMEP 

2º semestre 2020: 

Concurso do 

SINPRO. 

Concurso da DPU 

- Número de 

participantes nos 

concursos. 

-Número de 

participantes 

premiados nos 

concursos. 

-Colocação na 

premiação do vídeo 

da DPU. 

Construir estratégias 

pedagógicas que contemplem o 

currículo com vistas  aos 

exames do ENCCEJA e 

ENEM; 

- Elaboração, em coordenação de 

núcleo, atividades que 

contemplem o currículo e que 

contenham  questões típicas dos 

exames do ENCCEJA e ENEM; 

 

 

-Resolução de questões de exames 

do ENCCEJA e ENEM;  

-Aplicação de avaliações com 

questões típicas dos exames; 

 

Avaliação 

institucional. 

Autoavaliação. 

 

 

Gestores, 

Coordenador 

pedagógico e 

locais; professores 

Setembro 2020 

Novembro 2020 

 

-Percentual dos 

professores que 

trabalham com as 

questões do 

ENCCEJA e ENEM. 

-Número de inscritos 

e aprovados. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover e incentivar a 

gestão democrática.  

-Realização de reunião com a 

equipe do Conselho Escolar. 

-Realização de reunião dos 

membros do Conselho Escolar com 

os professores para deliberar sobre 

as necessidades pedagógicas, 

administrativas e financeiras da 

escola. 

- Apresentação dos resultados do 

censo escolar para a comunidade 

educativa. 

-Formação de uma comissão para 

elaboração do regimento interno do 

Ced01de Brasília. 

-Construção do regimento escolar 

do CED 01 de Brasília. 

 

- Promover uma reunião bimestral 

para discussões e tomada de decisões 

junto à equipe gestora. 

-Apresentação dos avanços e 

dificuldades pedagógicas, 

administrativas e financeiras da 

escola semestralmente. 

-Apresentação anualmente dos 

resultados do censo escolar a 

comunidade educativa buscando 

traçar estratégias para melhoria dos 

resultados. 

- Elaboração do regimento escolar 

até o final de 2020. 

-Avaliação 

institucional. 

Membros do 

Conselho escolar; 

Equipe Gestora. 

-Abril, julho, 

setembro e 

novembro. 

Coordenações 

pedagógicas; 

 

Ano letivo de 2020 
-Número de reuniões 

promovidas pelo 

Conselho escolar. 

-Melhoria nos 

resultados obtidos pelo 

censo. 
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GESTÃO DE PESSOAS 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Suprir as carências de 

servidores para completar 

o quadro de funcionários 

do Ced 01 de Brasília. 

-Realização de entrevistas de aptidão para 

professores efetivos, contratos temporários, 

orientadores educacionais, professores 

readaptados. 

-Indicação das carências junto a SEEDF 

para o concurso de remanejamento. 

-Suprir 100% das carências 

definitivas e provisórias em 2020. 

-Avaliação 

institucional. 

Equipe gestora 

Coordenadores 

pedagógicos 

itinerantes 

Inicio dos 

semestres letivos 

de 2020. 
-Número de 

carências supridas 

Solicitar à SEEDF 

liberação de pessoal para 

completar a equipe de 

servidores do CED 01 de 

Brasília. 

-Requisição de um orientador educacional 

para cada unidade prisional e mais um 20 

horas para o noturno. 

-Solicitação à SEEDF de dois supervisores 

pedagógicos: um para o 1º e outro para o 2º 

e 3º segmentos. 

-Solicitação a inclusão do CED 01 no 

itinerário da equipe multidisciplinar da 

SEEDF. 

-Requisição à SEEDF de um vigia 

específico para as salas destinadas ao CED 

01 de Brasília na EAPE, abrindo a 

possibilidade de a escola ter entrada 

própria. 

-Solicitação à SEEDF mais 4 funcionários 

para a secretaria escolar, para que haja um 

responsável em cada  unidade prisional. 

-Requisição à SEEDF de  um coordenador 

pedagógico para a EAD. 

-Aquisição dos seis orientadores 

40 horas e um orientador 20 horas. 

 

-Aquisição de dois supervisores 

pedagógicos. 

 

-Inclusão do CED 01 no itinerário 

da equipe multidisciplinar da 

SEEDF. 

 

-Aquisição de um vigia para a 

sede do CED 01 de Brasília. 

 -Aquisição de mais quatro  

funcionários para a secretaria. 

-Aquisição de um coordenador 

pedagógico para a EAD. 

 

-Avaliação 

institucional 

Equipe gestora Inicio dos 

semestres letivos 

de 2020. 

-Percentual de de 

atendimento das 

solicitações. 

Suprir as carências de 

classificados para 

completar o quadro do 

CED 01 de Brasília. 

-Realização de entrevistas de aptidão para 

seleção de classificados que irão trabalhar 

no CED 01 de Brasília. 

 -Promoção de cursos de capacitação para 

atuação na secretaria, informática e 

mecanografia. 

-Aquisição de classificados para a 

secretaria, mecanografia, depósito 

e serviços gerais. 

 

-Promover um curso de 

capacitação por semestre a 100% 

dos classificados. 

-Avaliação 

institucional. 

Equipe gestora 

 

Inicio dos 

semestres letivos 

de 2020. 

-Grau de 

satisfação dos 

participantes 
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GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

-Gestar os  recursos 

oriundos do PDAF 

proporcionando à 

comunidade escolar 

melhores condições para as 

atividades desenvolvidas no 

CED 01 de Brasília. 

- Aquisição de 

materiais pedagógicos 

e de expediente. 

 

-Adquirir através dos recursos materiais 

pedagógicos, equipamentos e realização de 

pequenos reparos na estrutura física dos 

NUEN’s das Unidades Prisionais; 

-Relatório de prestação de 

conta do PDAF. 

SEE e Gestores 

Educacionais; 

Ano letivo de 2020 

-Número de metas 

cumpridas.  

-Grau de satisfação dos 

servidores e alunos. 

 

-Conseguir os recursos 

oriundos do PDDE para 

melhorar a estrutura física e 

os recursos tecnológicos da 

escola 

-Realização da  

inscrição para obtenção 

dos recursos oriundos 

do PDDE junto ao 

FNDE. 

-Adquirir, por meio dos recursos, 

equipamentos multimídia, de mecanografia 

para as seis unidades prisionais, presídio 

federal e para a sede da escola. 

-Montar uma sala de informática para a 

equipe do projeto de Remição de Pena pela 

Leitura. 

-Adquirir equipamentos de tecnologia para a 

secretaria da escola. 

-Melhorar o espaço físico da secretaria. 

-Adquirir equipamentos de informática para 

as bibliotecas das seis unidades prisionais. 

-Adquirir equipamentos para os espaços de 

preparação de lanche nos núcleos de ensino.  

 

-Relatório de prestação de 

conta do PDDE. 

Equipe gestora 

Conselho Escolar 

Outubro 2020. 

-Número de metas 

cumpridas.  

-Grau de satisfação dos 

servidores e alunos. 

 

-Adquirir plano de internet 

capaz de suprir as 

necessidades da escola. 

-Prover serviços de 

contabilidade 

-Levantamento e 

aquisição de  um plano 

de internet que atenda 

às demandas da escola. 

-Realização do 

pagamento do contador 

mensalmente. 

-Obter um plano de internet com custo-

benefício satisfatório. 

-Pagar o contador mensalmente. 

-Relatório de prestação de 

contas. 

Equipe gestora 

Conselho Escolar 

Semestralmente. 

-Grau de satisfação 
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GESTÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

-Adquirir materiais para uso 

pedagógico e de expediente. 

-Levantamento e compra do 

material necessário de acordo 

com o planejamento realizado 

nas reuniões pedagógicas. 

-Levantamento e compra do 

material de expediente e para 

uso na secretaria e direção. 

-Adquirir, bimestralmente, 100% 

dos materiais pedagógicos e de 

expediente necessários. 

-Relatório de prestação 

de contas. 

Equipe gestora; 

Coordenadores 

Pedagógicos 

itinerantes; 

Coordenadores 

pedagógicos locais; 

 

Bimestralmente. 

-Grau de satisfação da 

comunidade  escolar 

com a gestão financeira. 

-Adquirir e conservar o 

patrimônio da escola. 

- Levantamento do material 

permanente da escola. 

-Aquisição de material de uso 

permanente para as unidades 

prisionais e sede. 

-Aquisição de quadro branco 

para as salas de aula. 

-Catalogar todo o material 

permanente da escola. 

-Fazer a reposição do material 

permanente que estiver 

precisando. 

-Construir relatório com 

descrição do material 

permanente da escola por 

unidade e na sede. 

-Trocar 100% dos quadros 

brancos das salas nas unidades. 

 

-Verificação do 

patrimônio nas unidades 

e na sede.  

Equipe gestora; 

Coordenadores 

pedagógicos locais; 

Coordenadores 

Pedagógicos 

itinerantes. 

Início do semestre letivo. 

-Número de material 

permanente conservado. 

-Número de quadros 

substituído nas 

unidades. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Possibilitar a 

matrícula dos 

alunos antes do 

início do semestre 

e dos blocos 

letivos. 

- Organizar em todos os NUENs calendário de 

matrículas. 

-Levantamento e triagem nos NUENs das 

solicitações de matrícula. 

-Preenchimento das fichas SOME. 

-Análise das fichas SOME. 

-Encaminhamento dos alunos que necessitam da 

prova classificatória para fins de documentação. 

-Realização das provas classificatórias. 

-Preenchimento das atas de classificação e entrega 

na secretaria. 

-Efetivação das matrículas no sistema. 

-Entrega das listas definitivas de todas as  turmas 

aos coordenadores pedagógicos locais. 

-Construir calendário de matrícula para 

o semestre subsequente com mínimo de 

dois meses de antecedência. 

-Atender às solicitações de matrícula de 

acordo com a capacidade de cada 

NUEN. 

-Realizar 100% das provas 

classificatórias para fins de 

documentação. 

- Efetivar 100% das matrículas na 

primeira semana do semestre e dos 

blocos letivos. 

-Entregar 100% das listas das turmas 

por unidade aos coordenadores locais 

no fim da primeira semana do semestre 

e dos blocos letivos. 

-Avaliação 

institucional. 

Equipe da secretaria; 

 

Equipe dos Nuens  

 

Coordenadores 

pedagógicos 

itinerantes; 

 

Coordenadores 

pedagógicos locais. 

Inicio dos semestre 

letivos 2020. 

 

Inicio dos blocos em 

cada semestre letivo. 

-Número de 

matrículas efetivadas 

-Cumprimento de 

prazos. 

Aumentar a oferta 

de vagas para 

estudos, 

respeitando a 

relação aluno x 

espaço físico x 

critérios de 

segurança; 

 

- Planejar junto a SESIPE e SEEDF a ampliação dos 

espaços destinados a salas de aula, visto que há 

estrutura física para ampliação em alguns deles; 

- Realizar reuniões junto às direções do presídios e 

chefes de NUENs projetando a ampliação de 

atendimento aos internos. 

- Executar a ampliação do atendimento de pessoas 

privadas de liberdade nos NUENs, em decorrência da 

ampliação dos espaços destinados a salas de aula. 

Aumentar em pelo menos  10%, a oferta 

de vagas para a escola. 

-Censo escolar 2020. 

 

-Percentual de 

matrículas no ano de 

2020.  

Equipe gestora; 

Equipe da secretaria; 

 

Equipe dos Nuens  

 

Coordenadores 

pedagógicos 

itinerantes; 

 

Coordenadores 

pedagógicos locais. 

Semestres letivos de 

2020. 

Proporcionar a, 

permanência do 

estudante no 

NUEN após 

transferência de 

Unidade Prisional; 

 

Elaborar, junto à SESIPE e aos NUENs, 

mecanismos que proporcionem às pessoas privadas 

de liberdade  a continuidade  dos estudos após  

transferência de Unidade Prisional. 

 

Garantir que 100% dos alunos 

transferidos de Unidade Prisional 

possam continuar os estudos. 

Censo escolar 2020; 

 

Número de alunos 

transferidos e 

atendidos na outra 

Unidade Prisional.  

Gestores 

Educacionais e 

SESIPE; 

Ano letivo de 2019 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Obter ambiente 

apropriado para os 

professores e alunos em 

cada Núcleo de Ensino; 

 

- Buscar, juntamente com as direções 

dos presídios e chefes do Nuens, 

otimizar os espaços destinados aos 

professores. 

- Planejar e adequar espaços para 

melhor atender aos professores na PDF 

II e CPP. 

- Equipar os espaços destinados aos 

professores nas seis unidades prisionais. 

-Reestruturar, junto às direções dos 

presídios e chefes dos Nuens, 100% 

dos espaços destinados à educação 

das Unidades Prisionais do DF, 

viabilizando locais apropriados para 

os professores realizarem suas 

atividades, priorizando a PDF II e o  

CPP. 

-Equipar 100% dos espaços 

destinados aos professores com 

equipamentos de informática e  

mecanografia e 100% das salas de 

aula com equipamento multimídia. 

 

 

 

Avaliação 

institucional. 

 

Equipe gestora; 

Coordenadores 

pedagógicos locais; 

Coordenadores 

pedagógicos 

itinerantes. 

Inicio dos semestres 

letivos de 2020. 

-Quantidade de de 

espaços 

reestruturados 

-Percentual de salas 

equipadas. 

Propiciar o acesso a 

atividades culturais; 

 

-Formação de equipe responsável pela 

organização do Fest’Art. 

-Escolha do tema. 

-Divulgação o tema para a comunidade 

escolar. 

-Realização o concurso para escolha do 

desenho do cartaz. 

-Produção o cartaz e o folder de 

divulgação. 

-Obtenção de recursos para a realização 

do festival. 

- Divulgação o festival. 

-Conseguir local fora do sistema 

prisional para realização da segunda 

etapa do festival. 

-Realização da primeira e da segunda 

etapa. 

-Conseguir recursos para prover 

100%  dos custos do festival. 

-Produzir e distribuir os cartazes e 

folders de divulgação do festival nas 

seis unidades prisionais. 

-Divulgar o tema e o regulamento do 

festival  nas seis unidades prisionais. 

-Conseguir um local fora do sistema 

prisional para a realização da 

segunda etapa do festival. 

-Realizar a primeira e a segunda 

etapa do XII FEST’ART – Festival 

de Arte no Sistema Prisional do DF 

em todas as unidades prisionais no 

ano de 2020. 

-Formulário de 

avaliação quantitativo 

e qualitativo em 

algumas etapas do 

FEST’ART – Festival 

de Arte no Sistema 

Prisional do DF. 

 

Equipe gestora; 

Equipe responsável 

pelo Fest’Art; 

Professores. 

2º semestre 2020. 

-Número de internos 

participantes. 

-Grau de satisfação de 

toda a comunidade 

escolar. 

-Grau de satisfação do 

público. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Possibilitar o 

atendimento 

especializado ao aluno. 

 

- Solicitar atendimento a 100% dos alunos 

com dificuldades de aprendizagem às 

equipes multidisciplinares itinerantes da 

SEEDF. 

- Manter parceria com a equipe de saúde da 

GEAIT para prestar atendimento a 

assistência na área de saúde física, mental 

e psicológica em favorecimento ao 

processo de ensino-aprendizagem;  

- Promover encontros a cada semestre, com 

servidores da área da saúde e segurança do 

Sistema Prisional, a fim de proporcionar 

ações preventivas e de acompanhamento 

aos alunos; 

- Realizar uma reunião com a equipe 

responsável pelas equipes 

multidisciplinares da SEE. 

-Conseguir pelo menos uma 

equipe itinerante para atender a 

100% dos alunos com 

dificuldade de aprendizagem. 

-Encaminhar todos os alunos 

que apresentarem casos graves 

de saúde à equipe da GEAIT de 

cada unidade.  

 

Avaliação 

institucional. 

 

Equipe gestora; 

Coordenadores 

pedagógicos 

itinerantes; 

Coordenadores 

pedagógicos locais. 

Equipe da Geait; 

Equipe 

multidisciplinar da 

SEEDF. 

Semestres de  2020. 

-Quantidade de alunos 

atendidos pela equipe 

itinerante e pela 

GEAIT em cada 

unidade prisional. 

-Grau de satisfação dos 

alunos e professores 

com os atendimentos 

realizados. 

Possibilitar a remição 

de pena pelo estudo. 

- Realizar o registro da frequência, das 

atividades escolares das horas diretas e 

indiretas. 

 -Elaborar relatório de remição pelo 

estudo. 

-Entregar relatório de remição ao NUENs. 

-Atender 100% dos alunos 

matriculados. 

-Registrar diariamente 

frequência dos alunos.  

-Elaborar 100% dos relatórios 

de remição pelo estudo na 

primeira semana do mês 

subsequente. 

 

-Entregar os relatórios de 

remição aos NUENs 

mensalmente. 

-Avaliação 

Institucional 

-Relatório semestral 

dos registros de 

remição de pena pelo 

estudo entregues aos 

NUENs. 

Gestores, 

coordenadores, 

professores, 

secretário escolar 

Semestres de 2020. 

-Percentual de 

relatórios entregues 

-Cumprimento de 

prazos. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS AÇÕES META AVALIAÇÃO/ 

INDICADORES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Ofertar EAD nas 

prisões do DF e na 

Penitenciária Federal, 

possibilitando o 

cumprimento da meta 

10 do PDE. 

-Acompanhamento  da aprovação da 

Proposta Pedagógica para a oferta da EAD 

nas prisões. 

-Realização as alterações solicitadas na 

proposta pela SEE. 

-Traçar estratégias junto à SESIPE para 

possibilitar a implementação da oferta de 

EAD nas prisões.  

-Executar a  Proposta 

Pedagógica para oferta de 

EAD na Penitenciária Federal 

e em uma unidade prisional 

do DF.  

 

-Avaliação 

institucional 

-Censo escolar 

Gestores, 

coordenadores, 

professores 

2º semestre 2020. 

-Número de unidades 

atendidas. 

-Número de alunos 

atendidos. 

-Grau de satisfação dos 

alunos e professores. 

 

Propiciar aos 

estudantes a 

participação em 

exames educacionais 

tais como ENEM e 

ENCCEJA. 

 

-Divulgação dos exames nas unidades 

prisionais 

- Realização as inscrições do ENCCEJA e 

ENEM. 

- Aplicação  das  prova do ENEM e do 

ENCCEJA aos inscritos. 

-Articulação, antecipadamente, junto à 

SESIPE disponibilização de espaço físico 

adequado para realização das provas, 

mantendo os protocolos de segurança 

exigidos pela concessionária pela 

aplicação dos exames. 

 -Fazer inscrição do ENCCEJA 

e ENEM nas 6 as unidades 

prisionais. 

-Aplicar as provas do 

ENCCEJA e ENEM a 100% 

dos inscritos. 

-Garantir a 100% dos inscritos, 

espaço físico adequado para 

realização das provas, seguindo 

protocolo de aplicação. 

-Relatórios 

disponibilizados pelo 

INEP. 

Gestores, 

coordenadores, 

professores, 

NUENs. 

2º semestre 2020. 

-Número de inscritos. 

-Número de internos 

estudantes inscritos. 

-Aproveitamento nos 

exames. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

O acompanhamento e a avaliação da Proposta Pedagógica alicerçam-se na reflexão 

da organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e será realizado pela 

comunidade escolar de maneira sistemática e permanente nas coordenações administrativas 

e pedagógicas. nos conselhos de classe, nas avaliações institucionais, na coleta de dados para 

o censo, nos relatórios de desempenho, nas avaliações dos docentes e nas autoavaliações. 

Durante todo o semestre letivo são criados instrumentos avaliativos para monitorar o 

desenvolvimento da PP do CED 01 de Brasília buscando no processo de ação-reflexão-ação 

a percepção do que está adequado e do que precisa ser melhorado.  

Como já explicitado anteriormente, a avaliação institucional com os alunos é 

realizada semestralmente nas unidades onde há grande rotatividade (CDP, CIR e CPP) e 

anualmente nas demais unidades (PDF I, PDF II e PFDF). Com os professores e demais 

membros da comunidade escolar, a avaliação é realizada anualmente por meio de 

questionário virtual.  O resultados obtidos nessas avaliações são compilados  pela equipe 

pedagógica e apresentados a toda a comunidade escolar com a intenção de criar um plano de 

ação que norteará o planejamento do semestre letivo subsequente. O resultado da avaliação 

institucional será considerado para acompanhamento e avaliação da PP. 

Realiza-se semestralmente reuniões entre a equipe gestora, os coordenadores e 

professores com a finalidade de perceber quais os objetivos, as metas já foram alcançadas e 

como podemos melhorar nossa prática pedagógica e consequentemente os resultados de 

nossas ações 

A equipe gestora se reúne periodicamente com a equipe de secretaria, com os 

classificados buscando alinhar os trabalhos desenvolvidos por eles e o trabalho desenvolvido 

pelos professores nas unidades de forma a potencializar a educação ofertada. 

Além disso os gestores estão sempre em contato com os responsáveis pela SESIPE, pela VEP 

e SEEDF garantindo que seja possível o desenvolvimento das estratégias planejada pela 

equipe de coordenação e professor



110 

 

13. 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

FEST’ART – Festival 

de Arte e cultura no 

Sistema Prisional do 

DF 

Motivar a pessoa privada 

do direito de ir e vir a 

utilizar as linguagens 

verbal e não verbal como 

meios para produzir e 

expressar suas ideias, 

utilizando para isso, 

criatividade, saber 

estético e capacidade de 

análise crítica; 

O Festival de Arte no Sistema Prisional do Distrito Federal 

- FEST’ART é um festival de arte temático (todos os trabalhos 

inscritos no festival relacionam-se com um tema) que se realiza 

em duas etapas: a 1º Etapa acontece em cada Unidade Prisional 

para que todas as pessoas privadas de liberdade do DF tenham a 

oportunidade de se apresentarem em até duas das seis modalidades 

do festival (artesanato, dança, desenho, música, teatro e poesia). 

Ao final dessa etapa selecionamos os três melhores trabalhos de 

cada modalidade para participarem da 2º Etapa (FINAL) do 

evento, também chamada de Mostra Cultural. Nessa oportunidade 

realizamos a apresentação dos trabalhos selecionados em um 

importante espaço cultural do DF e estes concorrerão a uma 

premiação.  

Todos; A avaliação do 

FEST’ART é feita 

processualmente em 

coordenação 

pedagógica e, de 

maneira geral, após a 

realização da 2° 

Etapa/Final. Nesse 

momento fazemos 

levantamento dos 

pontos positivos e 

negativos do festival 

que são indispensáveis 

para a realização dos 

que se seguem. 

A avaliação no projeto 

é inerente às etapas 

porque sem elas não há 

andamento no festival. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

Projeto de Música no 

Sistema Prisional; 

(Anexo IV) 

Propiciar ao aluno o estudo 

prático/teórico musical para o 

desenvolvimento de habilidades e 

competências musicais e de uma 

interação consistente com o 

universo musical, instigando-o ao 

aprecio e refinamento de outras 

habilidades necessárias ao 

músico como o ver (ler musical) 

e, principalmente, o ouvir, tendo 

como o eixo prático o violão e a 

voz; 

Promover aulas de música 

Realizar apresentações 

musicais 

Professor de música. 

(carência) 

Faz-se de maneira permanente de modo a 

atender as necessidades culturais do Setor de 

Ensino da Unidade. 

A avaliação no Projeto acontece nos 

momentos de aula e possui como ponto ápice 

as apresentações musicais no Setor de 

Ensino. 

Projeto de Informática 

(Anexo III) 

A informática como 

recurso no processo 

ensino-aprendizagem e de 

ressocialização do aluno 

com restrição de liberdade 

Possibilitar aos professores e 

estudantes da EJA dentro do 

Sistema Prisional a utilização do 

Laboratório de Informática como 

ambiente aliado às práticas 

pedagógicas e formação 

profissional, fortalecendo 

conceitos de cidadania e 

diversidade. 

 

Fornecer suporte a 

alfabetização do aluno, 

utilizando como recurso 

pedagógico o computador e 

como instrumento de estudo 

os softwares disponíveis. 

Formar Operadores de 

Microcomputador e 

desenvolver noções básicas 

de programação, oferecendo 

assim cursos 

profissionalizantes. 

Utilizar a capacitação 

profissional no laboratório de 

informática na formação 

cidadã e social do aluno. 

Proporcionar aos alunos 

domínio e conhecimentos do 

computador e suas 

ferramentas de trabalho; 

Capacitar o educando quanto 

à vida pessoal autônoma, 

proporcionando mudança de 

percepção em seus saberes, 

Gilvan de Pádua 

(Projeto em andamento) 

O acompanhamento e a avaliação deste 

projeto será de forma contínua, ou seja, 

durante todo o seu percurso de forma 

processual. O Professor responsável deverá 

mensurar e avaliar a eficácia, eficiência e 

efetividade social e educacional do projeto, 

considerando a dinâmica e desenvolvimento 

das atividades exploradas no Laboratório de 

Informática, os alunos presos deverão 

realizar questionários sociais para fins de 

pesquisas posteriores. Será observado ainda 

o desempenho, interesse, responsabilidade e 

maturidade de cada aluno encarcerado, com 

seus anseios, dúvidas, avanços e recuos, bem 

como avaliando o professor quanto a sua 

participação e suas percepções de suas 

atividades propostas no Laboratório de 

Informática. As atividades serão avaliadas e 

supervisionadas pelo professor regente e 

demais atores envolvidos, e também no final 

do processo valorizando aspectos 

qualitativos, referente à participação dos 

alunos, no qual será levado em consideração 

os avanços ocorridos em seus contatos 
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enquanto cidadão crítico e 

como partícipe do mundo do 

trabalho; 

Proporcionar aos professores 

aquisição de novos 

conhecimentos e convicções 

quanto às vantagens e riscos 

das metodologias utilizadas 

com o uso das tecnologias da 

informação e comunicação, 

familiarizando-os com as 

mesmas. 

diretos com computadores, periféricos e 

linguagens digitais. 

 

 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

 

Agroecologia e Educação 

Ambiental; 

GERAIS: Contribuir para a formação 

integral do aluno através do estímulo 

ao raciocínio lógico, a criatividade, ao 

desenvolvimento do espírito 

científico. 

ESPECÍFICOS: compreender a 

importância do solo; desenvolver 

técnicas de manejo de culturas; 

contribuir para a melhoria da dieta da 

instituição com alimentos isentos de 

agrotóxicos; aplicar técnicas de 

formação de viveiros para a produção 

de mudas; ter conhecimento sobre a 

necessidade de proteção da natureza; 

 

Fundamentação teórica de 

manejo do solo; práticas de 

campo; apresentação de 

vídeos sobre os principais 

Biomas do Brasil; 

apresentação de apostilas e 

textos; confecção de 

materiais pedagógicos;  

Professor de 

agroecologia 

(carência); 

Interesse e participação; frequência; 

aplicação de testes de fixação; 

realização de trabalhos de pesquisa 

(orientados) extraclasse; desempenho 

nas atividades práticas de campo 

(fatores observáveis) conceito 

formativo; participação em seminários. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

 

 

 

 

Projeto “Baú do Livro” 

 Democratização do acesso ao 

livro e à leitura; Valorização da 

instituição LIVRO; 

Diagnóstico e levantamento da 

demanda; estudo sobre o 

projeto e as necessidades de 

adaptação em cada Unidade 

Prisional; Aquisição de 

material e confecção dos 

móveis; Aquisição, seleção e 

preparação do acervo para cada 

Baú; Preparação da equipe para 

trabalhar com o móvel; 

Acompanhamento da 

implantação por Unidade 

Prisional; 

Gestores Educacionais, 

coordenadores, 

professores da sala de 

leitura e pessoas 

privadas de liberdade 

classificadas como 

monitores; 

Avaliação continuada e processual e 

cotidiana e periódica realizada por 

meio de registro escrito e diálogos 

entre as pessoas da Casa envolvidas no 

trabalho e entre os parceiros. 

 

 

 

Projeto de Artes Cênicas 

“Entreato” 

(Anexo V) 

Criar espaço de atividades 

cênicas com vistas a interpretar e 

criar peças teatrais a serem 

apresentadas nas Unidades 

Prisionais e em ambientes 

extramuros; 

Disponibilizar pelo menos um 

professor com habilitação 

específica, para atuar no 

projeto; selecionar entre os 

alunos pessoas com afinidade e 

interesse de integrar o trabalho; 

atender as demandas culturais 

advindas das atividades 

coletivas realizadas ao longo e 

ao final de cada semestre; 

Professora Iza Maia  

(Projeto em andamento) 

Ao final do ano letivo de 2019 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

 

 

 

 

Avaliação e 

acompanhamento alunos 

com dificuldade de 

aprendizagem 

Analisar os aspectos que o aluno 

precisa desenvolver para 

melhorar a aprendizagem 

(vocabulário, compreensão 

verbal, lateralidade, 

discriminação auditiva e visual, 

vocabulário aritmético, 

coordenação viso-motora, 

raciocínio numérico, 

organização perceptiva e 

percepção de detalhes); 

Aplicar testes aos alunos de alfabetização 

que não estão conseguindo alcançar êxito 

na aprendizagem; corrigir e analisar os 

testes; realizar a devolutiva para o professor 

e dar orientações quando necessário; 

Orientadora 

Educacional 

(carência), psicólogo 

(carência); 

De forma contínua, conforme 

novas solicitações e 

conversas com os 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se eu fosse você? 

Reconstruindo Histórias 

(Anexo VIII) 

Construir a partir do 

desenvolvimento das 

inteligências intrapessoal e 

interpessoal novos olhares e 

posturas frente às várias 

situações de conflito do nosso 

dia a dia 

Oficina de escuta sensível. Atividade em 

grupo. 

Relato de histórias – conto da histórias de 

vida. 

Aula expositiva dialogada: Estruturas da 

narração. 

Produções escritas das narrativas 

Leitura oral das narrativas 

Cine debate sobre o filme: E se eu fosse 

você 1 

Construção das esquetes 

Apresentação das esquetes 

Vanessa Martins 

Farias Alves Bomfim 

(Aguardando 

autorização da SEE) 

As avaliações serão 

formativas ao longo do 

processo, os registros serão 

analisados durante todo o 

processo com o auxílio da 

coordenação pedagógica. As 

avaliações escritas ocorrerão 

ao final de cada uma das 

etapas descritas na 

metodologia. Haverá uma 

avaliação do professor, do 

aluno e das atividades dos 

projeto.  

Projeto Arte e Cultura em 

Língua Estrangeira 

(Anexo IX) 

Ensinar a Língua Inglesa por 

meio das diversas formas de arte 

e da cultura. 

A cada semestre um tema relacionado à arte 

e à cultura será trabalhado em sala. Os 

alunos receberão os insumos e terão a 

oportunidade de expressar suas impressões 

e opiniões, questionar e produzir conteúdos 

artísticos e culturais (textos, músicas, peças 

teatrais, pinturas, desenhos...) relativos ao 

tema abordado. As aulas serão realizadas 

utilizando a língua portuguesa e inglesa. 

Gradativamente, a língua portuguesa deverá 

Telma Cristiane de 

Almeida 

(Aguardando 

autorização da SEE) 

 

 

 

 

 

 

Os alunos serão avaliados 

semestralmente de forma 

escrita e oral.  
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ser substituída pela língua inglesa de forma 

que, ao final dos seis semestres do projeto, 

os alunos sejam capazes de se comunicar 

utilizando exclusivamente a língua inglesa. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

HQuestão: o 

plurissignificado da 

linguagem como auxílio na 

construção da cidadania de 

pessoas privadas de 

liberdade 

(Anexo XI) 

Despertar na pessoa privada de 

liberdade o interesse pela leitura 

de forma lúdica, atribuindo 

significado ao ato de ler e 

escrever a partir de reflexões 

sobre a sociedade 

contemporânea. 

Organizar um acervo de HQs com diversos 

autores. Definir o que é gênero textual e 

suas principais características. Elaboração 

de oficinas de curta duração com o objetivo 

de situar o estudante quanto à linguagem 

que caracteriza as HQs, o método, os 

recursos, a leitura, a criação de 

personagens, o requadro, o desenho, o 

balão, as onomatopeias. Produção livre e 

direcionada pela docente responsável. 

Professora Maria 

Aparecida de Sousa 

Menegassi 

(Aguardando 

autorização da SEE) 

A avaliação será processual e 

contínua. 

Movimente-se 

(Anexo VII) 

Promover a prática esportiva 

visando a saúde física e mental e 

auxiliando no processo de 

ressocialização. 

As aulas começarão com alongamento. Em 

seguida serão desenvolvidas atividades 

aeróbicas seguidas de exercícios 

localizados. Ao final, haverá um momento 

de ludicidade. 

Flaviano Pereira 

Marques 

(Aguardando 

autorização da SEE) 

A avaliação será por meio do 

desempenho físico e do 

comportamento de cada 

aluno ao final de cada 

semestre, com auto avaliação. 
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PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

Cela de aula: narrativas 

construídas com a liberdade 

de errar 

(Anexo X) 

Ampliar a competência leitora e 

escritora dos educandos 

fornecendo-lhes recursos para 

suprir as carências no uso da 

língua enfatizando sua função 

comunicativa. 

Oficinas de contar histórias inventadas ou 

reproduzi-las de fontes escritas, rodas de 

leitura. 

Márcia Daniela 

Nunes Fernandes 

(Aguardando 

autorização da SEE) 

Registro através de relatórios 

com a descrição das oficinas 

Julietas encarceradas 

(Anexo VI) 

Resgatar a autoestima 

promovendo o 

autoconhecimento intelectual, 

corporal e emocional por meio 

de uma produção teatral. 

Leitura e interpretação do texto. Criação do 

texto cênico. Trabalho corporal (perpassa a 

todas ações). Marcação de cenas. Ensaios. 

Apresentações. 

João Timótheo 

Maciel Porto 

(Aguardando 

autorização da SEE) 

Acontecerá semestralmente 

por meio de portfólio e 

autoavaliação 

Projeto Mulheres 

Inspiradoras na educação 

nas prisões 

Contribuir para a mudança de 

comportamentos violentos 

levando os alunos a se 

sensibilizar com o outro; 

Colaborar com reflexões sobre o 

papel da mulher na sociedade e 

as situações de vulnerabilidade a 

partir de obras autobiográficas 

femininas; 

Estabelecer empatia 

desenvolvendo valores 

necessários para o convívio em 

grupos sociais; 

Ampliar a visão de mundo 

conscientizando-se dos valores e 

princípios de solidariedade, 

fraternidade, cooperação, 

respeito e tolerância que devem 

nortear as pessoas em todas as 

culturas; 

Incentivar o gosto pela leitura; 

Mostrar que os educandos 

podem se superar e aprender a 

aprender; 

Dar continuidade ao projeto na Ala de 

Tratamento Psiquiátrico 

 

Professora Márcia 

Daniela 

No decorrer do processo. 
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*Desenvolver a autonomia e 

melhorar a autoestima. 

Ler liberta: Remição de 

pena pela leitura 

(Anexo XII) 

Implementar a política pública 

de remição pela leitura no 

Distrito Federal, oportunizando 

ao custodiado, por meio da 

leitura, o acesso ao 

conhecimento e contribuindo 

para seu retorno ao convívio 

social. 

Empréstimo de livros, leitura, elaboração de 

resumo crítico, com vistas à remição de 

pena, conforme Portaria VEP nº 10, de 

17/11/2016 e Portaria Conjunta nº 1, de 

11/4/2018. 

Direção do Ced 01 de 

Brasília e equipe de 

professores que 

atuam no projeto. 

Relatórios das atividades 

desenvolvidas e do 

aproveitamento dos 

participantes. 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL  AVALIAÇÃO  

 

 

 FIC FIGURINISTA 
(Anexo 16) 

 
Auxiliar a criação e execução 
de figurinos, acessórios e 
adereços, para teatro, cinema, 
publicidade, dança, 
manifestações populares, circo, 
televisão e performance. 
Colabora com a pesquisa de 
indumentária, história do 
vestuário, adequada a 
composição das personagens. 
Acompanha os ensaios cênicos. 
Realiza a produção de materiais 
para a confecção dos figurinos.  
 

 
● capacitar e formar 
continuadamente 
profissionais na área de 
Figurinista, fornecendo 
e atualizando seus 
conhecimentos e ações 
práticas;  

● preparar a pessoa 
para atuar nas 
questões de logística, 
segurança e 
infraestrutura, 
prioritariamente durante 
a realização de eventos 
artísticos e culturais, 
audiovisuais e 
multimídia, na 
conservação dos 
figurinos e adereços. 

Professor João 

Timótheo Maciel 

Porto 

O aproveitamento escolar será 

avaliado através de acompanhamento 

contínuo e processual do estudante, 

com vista aos resultados alcançados 

por ele nas atividades avaliativas. 

 

RECURSOS: Na elaboração, realização e avaliação dos Projetos Pedagógicos previstos nesta PP, 

serão utilizados recursos oriundos do PDAF no que coube
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ANEXO I – 

 

OFÍCIO Nº 2823/ 2016-GAB/SESIPE  
Sisprot n° 59571/2016   

Brasília, 08 de setembro de 2016.  
  

 A SUA SENHORIA O SENHOR  

Dr. ISAIAS APARECIDO DA SILVA  

SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

SGAN 607 – AREA ESPECIAL  - MODULO D  

CEP. 70.000-000– BRASÍLIA - DF  

Cópia para a Gerência de Educação Prisional e Integração Curricular com a Educação 
Profissional  

Assunto: Horário de aulas nos estabelecimentos penais  
 

Senhor Subsecretário:  

Cumprimentando-o cordialmente a SESIPE – Subsecretaria do Sistema  

Penitenciário do Distrito Federal, em razão da recente institucionalização, com a criação do 

CED 01, que passou a ser responsável pelas atividades educacionais aos custodiados 

recolhidos nos estabelecimentos penais do Distrito Federal, informa que:  

1. O horário de funcionamento dos estabelecimentos penais no apoio as atividades 

educacionais é das 09h00min às 16h00min, ou seja, com 7 horas diárias e contínuas, de 

segunda a sexta feira, de acordo com a legislação que rege as carreiras de servidores que 

atuam na atividade penitenciária.  

2. Todo estabelecimento penal possui 2 (dois) dias na semana, destinados para a visitação de 

familiares, direito previsto no artigo 41 da Lei de Execução Penal. Nesses dias é direito do 

custodiado receber visita, sendo necessário, inclusive, suspender as atividades educacionais 
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quando houver coincidência do local de visita com aqueles onde estão instaladas as salas de 

aula. Ou seja, as atividades educacionais, como regra, ocorrem em 4 (quatro) dias da semana.  

3. A Administração Penitenciária tem envidado todos os esforços para que as atividades 

educacionais ocorram diariamente, em dois turnos de ensino, dentro da carga horária de 

funcionamento possível com as peculiaridades que envolvem a execução penal.  

4. Em que pese os esforços contínuos, não há condições de ampliar a carga horária de 

atividades educacionais para que funcionem com 4 (quatro) horas de atividade em cada turno 

como sugeriu recentemente a Direção do CED 01 em reunião com esta Subsecretaria, 

atendendo demanda dessa SUGEP.  

5. Cabe esclarecer também, que a demanda de aumento de carga horária já foi discutida em 

outras oportunidades e as diversas frentes que envolvem o sistema penitenciário não 

permitem a ampliação de funcionamento do horário dos estabelecimentos penais, tanto pela 

falta de legislação que autorize horas extras de trabalho aos servidores que atuam nessa 

atividade, como pela fragilidade de segurança que significaria essa ampliação, expondo, 

inclusive, a integridade física dos professores que exercem suas atividades na educação de 

custodiados.  
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6. Pelo exposto, a sugestão desta SESIPE, para que seja cumprida a carga horária estabelecida 

pelo MEC e CE/DF em relação a Educação de custodiados, é que essa Secretaria de Educação 

avalie junto com o CED 01, a possibilidade de utilizar atividades indiretas como forma de 

complementar e atingir a carga horária prevista na legislação vigente.  

7. A utilização de atividades indiretas, por meio de EaD – Educação a Distância, através de 

rede fechada de TV ou similar é um formato possível de ser utilizado devido a facilidade de 

acesso e a qualidade dos materiais existentes, os quais, de forma complementar, podem 

atingir a finalidade proposta em relação a educação prestada as pessoas privadas de liberdade.  

8. Na busca de alternativas, informo que uma das demandas trazidas pelo CED 01 já foi 

acolhida pela SESIPE, autorizando os professores a iniciar suas atividades pedagógicas as 

08h00min e concluir às 17h00min, aumentando, assim, em duas horas diárias, o 

planejamento pedagógico dentro dos estabelecimentos penais.  

Pelo exposto informo que a SESIPE sugeriu que o CED 01 apresente propostas que 

possibilitem a implantação desse ou outro modelo nos estabelecimentos penais que permita 

a complementação dos custodiados por atividades indiretas visando, inclusive, ampliar o 
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número de vagas existentes, atendendo a legislação vigente e sem comprometer a qualidade 

da educação prestada ou a segurança dos estabelecimentos penais com essa relevante 

atividade voltada para a reintegração social dos custodiados.  

 

Atenciosamente,  

 

ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPÍNDOLA  

Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito Federal  
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ANEXO II – PORTARIA SOBRE REMIÇÃO 

PORTARIA VEP 010 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Revoga a Portaria 005/2013 – VEP, 

regulamenta as modalidades de 

remição de pena pelas atividades de 

ensino presencial, pela realização 

de cursos à distância e pela leitura 

de obras literárias no âmbito do 

sistema penitenciário do Distrito 

Federal. 

 

Os Juízes de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO que a Lei de Execução Penal assegura ao preso o 

direito à assistência educacional e ao exercício de atividades intelectuais compatíveis com 

a execução da pena; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 126 a 129 da Lei n. 7.210/84, 

com redação dada pela Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, que possibilitam a chamada 

remição de pena pelo estudo de condenados presos nos regimes fechado e semiaberto; 

CONSIDERANDO o teor da Súmula de n. 341, do Superior Tribunal de 

Justiça, que proclama: “A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte 

do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto; 

CONSIDERANDO o disposto na Nota Técnica Conjunta de n. 125/2012, 

expedida pelos Ministérios da Justiça e da Educação, em 22 de agosto de 2012; 

CONSIDERANDO o que preconiza o art. 3º, inciso III, da Resolução de 

n. 02, da Câmara de Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional de Educação, que 

institui diretrizes curriculares para o ensino fundamental e procura valorizar os diferentes 

momentos e tipos de aprendizagem; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, inciso IV, da Resolução de n. 

03, de 11 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP), que associa a oferta de educação às ações complementares de fomento à leitura 

no contexto prisional; 

CONSIDERANDO o disposto na Recomendação n. 44, do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre atividades educacionais complementares 

para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão de remição 

pela leitura; 

CONSIDERANDO a necessidade de regular a remição da pena pelo 

estudo, nas modalidades de ensino presencial, realização de cursos à distância e pela 

leitura de obras literárias no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal; 

RESOLVEM: 

Art. 1º. A remição de pena pelo estudo compreende: 
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I- atividades de estudo presencial, mediante matrícula regular em 

instituições de ensino que ofereçam educação de jovens e adultos, ou ainda 

em instituição de ensino superior ou pós-superior;  

II- a realização de cursos à distância, de qualificação profissional, 

educação de jovens e adultos, ou ainda em instituição de ensino superior 

ou pós-superior;  

III- a leitura de obras literárias. 

 

Art. 2º. O período estudado pelo reeducando, seja de forma presencial, à 

distância ou pela leitura, somente será homologado pela Vara de Execuções Penais, para 

fins de remição, mediante apreciação de certidão emitida pela Direção do respectivo 

estabelecimento prisional, após manifestação do Ministério Público e da Defesa. 

 

§1º. Somente será aproveitado, para fins de remição, o período estudado 

durante o regular cumprimento da pena. 

 

§2º. A remição pelo estudo, em quaisquer de suas modalidades poderá ser 

cumulada com a remição pelo trabalho, nos termos do art. 126, §3º, da LEP, desde que a 

cargas horárias relativas às atividades laborais e educacionais sejam compatíveis entre si, 

respeitando-se os limites fixados no art. 126, §1º, da LEP e auferida a jornada de trabalho, 

para os fins da presente compatibilização, pelo respectivo contrato de trabalho ou, em sua 

ausência ou omissão, pelo disposto no art. 33 da LEP. 

 

§3º. Para fins de remição, a homologação do período referente a mais de 

uma atividade educacional, realizadas concomitantemente, ficará sujeita ao limite 

referido no §2º do presente artigo. 

 

§4º. O período estudado de forma presencial, ou à distância, ou a leitura 

realizada durante o recolhimento provisório do reeducando será homologado, mediante 

certidão emitida pela unidade prisional, somente após a remessa à Vara de Execuções 

Penais da carta de sentença, provisória ou definitiva. 

 

§ 5º. Os reeducandos não classificados para trabalho, estudo ou 

qualificação profissional presenciais, ou ainda que não estejam matriculados em cursos à 

distância, terão prioridade nas atividades de remição pela leitura. 

 

Art. 3º. O reeducando não poderá obter mais de uma vez a remição pelo 

estudo referente à leitura da mesma obra literária, ou matrícula no mesmo curso, não 

obstante realizado por diferentes modalidades ou metodologias de ensino e ainda que com 

nomenclatura distinta, mas com idêntico conteúdo programático. 

 

Art. 4º Poderão obter autorização deste juízo para Estudo Externo os 

reeducandos que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, e que possuam 

autorização para Saídas Temporárias, concedida pela VEP, nos termos do art. 122 e 123 

da LEP. 

 

 

 

Art. 5º. A fiscalização da frequência dos reeducandos matriculados nos 

cursos oferecidos no interior da unidade será feita pelo Núcleo de Ensino de cada 
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estabelecimento prisional, ou por equipe designada para tal fim pela SESIPE, sendo que 

serão aproveitados para fins de remição os cursos nos quais for atestada frequência igual 

ou superior a 80% (oitenta por cento) da carga horária prevista. 

 

Art. 6º. A instituição de ensino interessada em oferecer cursos na 

modalidade de educação à distância aos reeducandos dos estabelecimentos prisionais do 

Distrito Federal deverá realizar credenciamento junto à SESIPE. 

 

§1º. Ao requerer o credenciamento, a instituição deverá manifestar ciência 

quanto ao teor da presente Portaria. 

 

§2º. Após o credenciamento, a instituição deverá remeter à Vara de 

Execuções Penais relação contendo o nome e a carga horária dos cursos que pretende 

oferecer. 

 

§3º. A realização de curso à distância oferecido por instituição não 

credenciada nos termos do caput deste artigo somente surtirá efeitos para fins de remição 

mediante prévia autorização da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público. 

 

§4º. Somente poderão ser aproveitados para fins de remição os cursos na 

modalidade à distância realizados no interior do estabelecimento prisional relacionados 

no Anexo I da presente Portaria. 

 

§5º. A relação dos cursos mencionada no parágrafo anterior poderá ser 

alterada pela Vara de Execuções Penais mediante requerimento da parte interessada. 

 

Art. 7º. O reeducando deverá requerer ao Núcleo de Ensino do 

estabelecimento prisional autorização para realizar curso na modalidade à distância, em 

formulário próprio, devendo declarar estar ciente das normas desta Portaria e demais 

regulamentações aplicáveis. 

 

Art. 8º. Somente serão aproveitados para fins de remição os cursos na 

modalidade à distância cuja avaliação seja realizada na modalidade presencial, devendo 

ser acompanhada por pelo menos um servidor do estabelecimento prisional e um 

representante da instituição de ensino. 

 

§1º. É vedada a disponibilização da avaliação ao reeducando em data 

anterior à prevista para a sua realização e sem a fiscalização direta e imediata dos 

responsáveis pela sua aplicação. 

 

§2º. A aplicação da avaliação deverá ser previamente agendada com o 

Núcleo de Ensino de cada unidade prisional e será realizada em local designado pela 

direção da unidade prisional. 

 

§3º. No dia agendado deverá ser elaborada ata contendo o nome dos 

reeducandos que realizarão a avaliação, bem como os respectivos cursos. Tal documento 

deverá ser subscrito pelo servidor e pelo representante da instituição de ensino que 

acompanharem o procedimento, nos termos do caput do presente artigo.  
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Art. 9º. Os cursos à distância realizados fora do estabelecimento prisional 

deverão se sujeitar, para fins de remição, às determinações da presente Portaria, e demais 

regulações cabíveis, respeitadas as peculiaridades de cada caso. 

 

Parágrafo Único. Compete ao interessado a comprovação perante a 

unidade prisional, quanto ao preenchimento dos requisitos estipulados para fins da 

certificação, inclusive no que tange à avaliação presencial. 

 

Art.10. É admitida a remição de pena pela leitura, na proporção de 

4(quatro) dias de pena para cada obra literária efetivamente lida e avaliada e até o limite 

anual de 48 dias, cujas atividades serão coordenadas e certificadas pelo Centro 

Educacional 1 de Brasília. 

Parágrafo Único. O reeducando deverá requerer ao Núcleo de Ensino do 

estabelecimento prisional autorização para participar do projeto de remição de pena pela 

leitura, em formulário próprio, devendo declarar estar ciente das normas desta Portaria e 

demais regulamentações aplicáveis. 

 

Art. 11. O reeducando terá o Prazo de 30 (trinta) dias para realizar a leitura 

de cada obra literária. 

 

Parágrafo único. Serão admitidas, para fins de remição pela leitura, 

apenas as obras literárias constantes do rol a ser emitido e atualizado periodicamente pelo 

Centro Educacional 1 de Brasília, após manifestação do Ministério Público e 

homologação por este Juízo, que necessariamente levará em consideração o respectivo 

nível de escolaridade (alfabetizado, ensino fundamental I completo ou incompleto, ensino 

fundamental II completo ou incompleto, ensino superior completo ou incompleto, pós-

graduação). 

 

Art. 12. Para fins de aproveitamento das horas dedicadas à leitura, o 

reeducando deverá ser submetido a avaliação presencial, que será acompanhada por, pelo 

menos, um servidor do estabelecimento prisional e um representante do Centro 

Educacional 1 de Brasília. 

 

§1º. É vedada a disponibilização da avaliação ao reeducando em data 

anterior à prevista para a sua realização e sem a fiscalização direta e imediata dos 

responsáveis pela sua aplicação. 

 

§2º. A aplicação da avaliação deverá ser previamente agendada com a 

direção da unidade prisional, que indicará o local em que será realizada. 

 

§3º. No dia agendado deverá ser elaborada ata contendo o nome dos 

reeducandos que realizarão a avaliação e a que obras literárias se referem. Tal documento 

deverá ser subscrito pelo servidor e pelo representante do Centro Educacional 1 de 

Brasília que acompanharem o procedimento, nos termos do caput do presente artigo.  

 

Art. 13. A certidão relativa ao período estudado, independentemente da 

modalidade, obrigatoriamente deverá conter: 

 

I – O nome completo, a filiação e o grau de escolaridade do sentenciado; 

II – O período no qual as atividades educacionais foram realizadas; 
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III – A quantidade de dias a serem remidos, devendo ser observada a 

proporção de 01 (um) dia para cada 12 (doze) horas estudadas, as quais 

deverão ser divididas em, no mínimo, 03 (três) dias, nos termos do art. 

126, §1º, I, da LEP e compatíveis com eventual horário de trabalho 

concomitante; 

IV – No caso de remição pela leitura, deverá ser observada a proporção de 

4 (quatro) dias remidos para cada obra literária lida e avaliada, no prazo de 30 (trinta) 

dias. 

V – O nome da Instituição de Ensino responsável pelo curso ou módulo 

ministrado; 

VI – O nome do curso ou módulo finalizado pelo reeducando; 

VII – A modalidade por meio da qual o reeducando realizou o curso, 

devendo ser indicado se as atividades foram presenciais, à distância, ou do projeto 

remição pela leitura e, no caso desta, o título da obra lida com informações sobre o autor, 

ilustrador, editora e quantidade de páginas 

VIII – A carga horária total do curso ou módulo concluído, bem como a 

parcela já realizada pelo apenado. 

 

§ 1º. A certidão deverá ser remetida à Vara de Execuções Penais 

acompanhada do certificado de conclusão do curso ou módulo realizado pelo reeducando, 

bem como da ata mencionada nos artigos 8º, §3º e 12, § 3º, desta Portaria, se for o caso. 

 

§ 2º. A certidão para fins de remição referente a curso realizado em 

instituição externa ao estabelecimento prisional será expedida pela Direção da unidade 

prisional, após a apresentação dos documentos que comprovem a frequência do 

reeducando, bem como a aprovação nas avaliações referentes à conclusão do curso ou do 

módulo relativo ao período certificado. 

 

§ 3º. O Centro Educacional de Brasília deverá atestar a carga horária total 

(direta e indireta) cursada pelo reeducando classificado para estudo interno, 

encaminhando mensalmente às direções das unidades prisionais documentação que 

subsidiará a elaboração da certidão para fins de remição. 

 

Art. 14. Caso o período estudado pelo reeducando ultrapasse o limite 

fixado no art. 126, §1º, I, da LEP, será homologado para fins de remição somente o 

período relativo à proporção máxima determinada – 04 horas para cada dia. 

 

Art. 15. Para que seja deferido o acréscimo de 1/3 dos dias remidos pelo 

estudo ao período já homologado, nos termos do art. 126, §5º da LEP, deverá ser 

apresentado certificado de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, 

indicando a carga horária total, bem como a data de início e de término do curso 

concluído. 

 

§1º. Caso o certificado de conclusão do curso não contenha todas as 

informações acima, deverá ser apresentado documento apto a comprovar os referidos 

dados, desde que emitido pelo órgão competente do sistema de educação. 

 

§2º. O acréscimo previsto no caput do presente artigo incidirá somente 

sobre o período estudado durante o regular cumprimento da pena e refletirá 
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exclusivamente na carga horária do curso realizado para a conclusão do ensino 

fundamental, médio ou superior. 

 

§3º. O acréscimo previsto no caput do presente artigo não incidirá sobre 

as certidões já homologadas ou a serem homologadas, relacionadas a outros objetos de 

estudo, que não aqueles que efetivamente concorreram para a conclusão do ensino. 

 

Art. 16. Os casos não previstos na presente Portaria serão apreciados pelo 

Juízo da VEP, após manifestação do Ministério Público. 

 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, 

não incidindo sobre as certidões já homologadas pela Vara de Execuções Penais 

 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 

n. 005/2013, de 29 de julho de 2013. 

 

Remetam cópia do presente ato à Corregedoria do TJDFT, ao Ministério 

Público, à SESIPE, à Defensoria Pública, à OAB e ao Centro Educacional 1 de Brasília. 

 

LEILA CURY 

Juíza de Direito 

 

VINICIUS SANTOS SILVA 

Juiz de Direito Substituto 

 

BRUNO AIELO MACACARI 

Juiz de Direito Substituto 

 

VALTER ANDRE DE LIMA BUENO ARAÚJO 

Juiz de Direito Substituto 

 

 

ANEXO I da Portaria n. 010/2016-VEP/DF 

Relação dos Cursos à Distância que poderão ser aproveitados para fins de remição 

 

N. Nome do Curso 
Carga 

Horária 

1.  As Regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 90h 

2.  Atendimento ao Público 180h 

3.  Auxiliar de Cozinha 180h 

4.  Auxiliar de Oficina Mecânica 180h 
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5.  Auxiliar de Pedreiro 180h 

6.  Direito Administrativo 180h 

7.  Direito Constitucional 180h 

8.  Direito de Família 180h 

9.  Direito do Consumidor 180h 

10.  Direito Penal – Parte Geral 100h 

11.  Direito Processual Civil – Processo de Conhecimento 180h 

12.  Direito Processual Civil – Processo de Execução 180h 

13.  Educação Nutricional, Segurança Alimentar e Preparo de Alimentos 90h 

14.  Formação para Eletricista 180h 

15.  Formação para Vendedor 180h 

16.  Informática Básica: Windows 7 e Office 2010 180h 

17.  Inglês para Iniciantes 100h 

18.  Introdução à Informática e Internet 60h 

19.  Lavanderia Hospitalar 180h 

20.  Leitura e Produção de Textos 180h 

21.  Licitações e Contratos 110h 

22.  Língua Espanhola em Nível Básico 120h 

23.  Matemática Financeira 180h 

24.  Primeiros Socorros 90h 

25.  Saúda Bucal 100h 

26.  Técnicas Básicas em Arquivo e Informação 90h 

27.  Vigilância Sanitária 90h 

28.  Inglês em Nível Básico 180h 

29.  Informática Avançada 180h 

30.  Biossegurança Hospitalar 180h 

31.  Gestão do Risco Sanitário Hospitalar 90h 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
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Apresentação 

 

 Atualmente na educação, nos deparamos com uma infinidade de conceitos, 

metodologias, recursos, métodos e técnicas de trabalho para aprimorar e fundamentar 

o trabalho em sala de aula. Superar nossos limites na educação são formas de buscar 

uma melhor qualidade de ensino.  

O computador como recurso, atualmente é um dos mais promissores e contundentes 

mecanismos de ensino-aprendizagem do mundo moderno. O aluno é contagiado pela busca 

do novo, pelo apelo visual, pela interatividade e a transposição das fronteiras tanto culturais 

como físicas do país. Os mesmos possibilitam o uso de textos, sons, imagens e vídeos para a 

transmissão de conhecimentos.  

O principal objetivo do trabalho pedagógico com o computador é auxiliar a enriquecer 

as atividades pedagógicas e despertar o interesse pelas novas tecnologias de informação que 

estão sendo criadas. Assim, transformando os laboratórios já existentes em todos Núcleos de 

Ensino em uma extensão das salas de aula. 

 A utilização do computador na escola é um ponto primordial no uso das NTICs - 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, tecnologias estas que fazem parte dos 

novos processos de reconhecimento de um ensino de qualidade. Principalmente se essa escola 

for em um presídio. 

 Na alfabetização o computador é uma ferramenta que pode transformar a concepção 

do aluno sobre os signos linguísticos e na busca de um letramento com um objetivo definido. 

Para o adulto em fase de alfabetização aprender a ler e a escrever, é um dos momentos de 

maior importância de sua vida como dizia Paulo Freire “... minha presença no mundo não 

é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para 

não ser apenas 'objeto', mas sujeito também da História”.E é nesta visão que devemos 

trabalhar com o computador, objetivando sempre a socialização do indivíduo como um todo 

e como parte integrante da sociedade.  

 Ser um cidadão hoje vem de encontro com um dos direitos primordiais do ser 

humano, de existir e de se integrar na comunidade, sem distinções de raça ou de cor, credo 

ou etnia. E é nesta linha que a utilização do computador como recurso pedagógico é 

considerado um ato de cidadania, tendo em vista que a alfabetização é um direito do cidadão, 

e a alfabetização digital também deve ser anexada a este processo de alfabetização social, e 

no contexto deste projeto a inserção social. 
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 Este projeto tem como objetivo principal atender aos alunos matriculados nos NUENs 

(Núcleos de Ensino), que estão localizados nos presídios do Distrito Federal. Além das 

oficinas pedagógicas com o 1º segmento do EJA (Educação de Jovens e Adultos), o professor 

deverá formar, de forma contínua, os monitores para os cursos técnicos profissionalizantes, 

já existentes no sistema. 

 

 

Título do Projeto 

 

 

Projeto de Informática 

 

 

A INFORMÁTICA COMO RECURSO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E DE 

RESSOCIALIZAÇÃO DO ALUNO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE 

 

 

Problematização 

 

 A implantação do laboratório de informática dentro do sistema prisional tem como 

fundamentação principal a ressocialização do preso através da capacitação profissional. 

Utilizando a escola e sua parte diversificada como ponte neste processo. 

 

Tema Gerador 

 

 O fato do aluno estar restrito de liberdade é a principal motivação para a construção deste 

projeto. A ideia predominante para a realização deste projeto foi a necessidade de buscar 

soluções que instrumentalizassem meios facilitadores para incluir os alunos da EJA (restritos 

de liberdade) em contatos iniciais com as tecnologias da comunicação e informação de 

maneira direta e democrática, a partir de informações recebidas dentro do ambiente prisional, 

utilizando os computadores do Laboratório de Informática. 

 

 

Público Alvo 
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⮚ Alunos do 1º segmento de todos Núcleos de Ensino 

⮚ Alunos do segundo e terceiro segmentos com atividades da parte diversificada e capacitação 

profissional 

⮚ Professores e funcionários em geral do sistema penitenciário (cursos de capacitação 

pedagógica) 

 

 

Justificativa 

 

 Vários fatores foram identificados como primordiais para elaboração deste projeto. O 

principal problema observado que necessita de uma intervenção diz sobre a não utilização do 

recurso didático disponível na escola, que é o Laboratório de Informática, sem mencionar 

que a EJA já prevê a parte diversificada. Outro fator importante, levando em consideração o 

público almejado e a ação de ressocialização. Dessa forma os benefícios de implementação 

do laboratório de informática se faz necessário e primordial. 

 

Objetivos 

 

Possibilitar aos professores e estudantes da EJA dentro do Sistema Prisional a 

utilização do Laboratório de Informática como ambiente aliado às práticas pedagógicas e 

formação profissional, fortalecendo conceitos de cidadania e diversidade. 

 

 

 

Objetivos Gerais 

 

 

● Fornecer suporte a alfabetização do aluno, utilizando como recurso pedagógico o computador 

e como instrumento de estudo os softwares disponíveis. 

● Formar Operadores de Microcomputador e desenvolver noções básicas de programação, 

oferecendo assim cursos profissionalizantes. 
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● Utilizar a capacitação profissional no laboratório de informática na formação cidadã e social 

do aluno. 

● Proporcionar aos alunos domínio e conhecimentos do computador e suas ferramentas de 

trabalho; 

● Capacitar o educando quanto à vida pessoal autônoma, proporcionando mudança de 

percepção em seus saberes, enquanto cidadão crítico e como partícipe do mundo do trabalho; 

● Proporcionar aos professores aquisição de novos conhecimentos e convicções quanto as 

vantagens e riscos das metodologias utilizadas com o uso das tecnologias da informação e 

comunicação, familiarizando-os com as mesmas. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

● Reconhecer o alfabeto e seus significados, 

● Compreender a importância da escrita e da leitura, 

● Desenvolver e aprimorar o domínio do processo de leitura e escrita, 

● Familiarizar-se com as formas de linguagem, processos de escrita e uso de linguagens, 

● Desenvolver a percepção e a imaginação capaz de captar a realidade do meio em que vive. 

● Desenvolver a capacidade crítica para analisar a realidade percebida. 

● Estimular a criatividade para que a mesma seja o eixo de transformação do indivíduo. 

● Desenvolvimento da criatividade, do senso estético e da percepção visual. 

● Contribuir para maior fixação da aprendizagem e proporcionar experiências variadas. 

● Familiarizar-se com o equipamento e as funções do computador e seus softwares. 

● Aprender a operar o Sistema Operacional Windows e trabalhar em ambientes operacionais 

como Word, Excel, Power Point, etc... 

● Compreender à Lógica de Programação em Access (Visual Basic), Java e Delphi e 

desenvolver ambientes utilizando tais linguagens. 

● Desenvolver a capacidade de manutenção do computador através do curso de montagem e 

configuração. 

● Despertar o desejo pela leitura e escrita através de exercícios desenvolvidos no computador. 
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Conteúdos 

 

 

O computador é, ao mesmo tempo, uma ferramenta e um instrumento de mediação. 

É uma ferramenta porque permite ao usuário realizar atividades que, sem ele, seriam muito 

difíceis ou mesmo impossíveis. Alguns exemplos: 

● construir objetos virtuais, ou seja, construir imagens, plantas de casas, cidades hipotéticas, 

etc., que existem potencialmente na tela do computador;  

● modelar fenômenos, planejando e realizando experiências químicas e físicas, por meio da 

simulação de situações, que se modificam em função de diferentes variáveis;  

● realizar cálculos complexos com rapidez e eficiência, utilizando-se planilhas de cálculo;    

● editar textos de jornais, revistas, livros, utilizando recursos sofisticados de construção, 

diagramação e editoração eletrônica. 

É um instrumento de mediação na medida em que possibilita o estabelecimento de novas 

relações para a construção do conhecimento e novas formas de atividade mental. O uso do 

computador possibilita a interação e a produção de conhecimento no espaço e no tempo: 

pessoas em lugares diferentes e distantes podem se comunicar com os recursos da telemática. 

O meio informático possibilita diferentes formas de comunicação, produzindo ou recebendo 

informações: comunicação entre usuários mediada pelo computador, entre o computador e 

seus usuários, e entre computadores interligados. A incorporação de computadores no ensino 

não deve ser apenas a informatização dos processos de ensino já existentes, pois não se trata 

de aula com "efeitos especiais". O computador permite criar ambientes de aprendizagem que 

fazem surgir novas formas de pensar e aprender: 

● favorece a interação com uma grande quantidade de informações, que se apresentam de 

maneira atrativa, por suas diferentes notações simbólicas (gráficas, lingüísticas, sonoras, 

etc.). As informações são apresentadas em textos informativos, mapas, fotografias, imagens, 

gráficos, tabelas, utilizando cores, símbolos, diagramação e efeitos sonoros diversos;  

● pode ser utilizado como fonte de informações. Existem inúmeros softwares que oferecem 

informações sobre assuntos em todas as áreas de conhecimento. Além disso, é possível 

utilizar a Internet como uma grande biblioteca sobre todos os assuntos. Algumas pessoas 

descrevem a Internet como um tipo de repositório universal do conhecimento;    



138 

● possibilita a problematização de situações por meio de programas que permitem observar 

regularidades, criar soluções, estabelecer relações, pensar a partir de hipóteses, entre outras 

funções;  

● favorece a aprendizagem cooperativa, pois permite a interação e a colaboração entre alunos 

(da classe, de outras escolas ou com outras pessoas) no processo de construção de 

conhecimentos, em virtude da possibilidade de compartilhar dados pesquisados, hipóteses 

conceituais, explicações formuladas, textos produzidos, publicação de jornais, livros, revistas 

produzidos pelos alunos, utilizando um mesmo programa ou via rede (Internet ou correio 

eletrônico);  

● desenvolve processos metacognitivos, na medida em que o instrumento permite pensar sobre 

os conteúdos representados e as suas formas de representação, levando o aluno a "pensar 

sobre o pensar";  

● Favorece aprendizagem ativa controlada pelo próprio aluno, já que permite representar 

ideias, comparar resultados, refletir sobre sua ação e tomar decisões, depurando o processo 

de construção de conhecimentos;  

● motiva os alunos a utilizarem procedimentos de pesquisa de dados — consulta em várias 

fontes, seleção, comparação, organização e registro de informações — que manualmente 

requerem muito mais tempo e dedicação; e também a socializarem informações e 

conhecimentos, uma vez que as produções dos alunos apresentam-se de forma legível e com 

boa aparência (a qualidade da apresentação convida à leitura);  

● oferece recursos rápidos e eficientes para realizar cálculos complexos, transformar dados, 

consultar, armazenar e transcrever informações, o que permite dedicar mais tempo a 

atividades de interpretação e elaboração de conclusões;  

● permite simular reações químicas e físicas, operações matemáticas, etc. O computador simula 

situações artificiais que reproduzem as características mais relevantes de uma situação, para 

focalizar nas relações causais básicas — diferentes combinações que geram consequências 

também diversas. O aluno pode fazer inúmeras tentativas, variando as condições. Permite 

uma atividade que coloca o aluno diante do computador como um manipulador de situações 

que imitam ou se aproximam de um sistema real ou imaginário. Não substituem o trabalho 

de laboratório, mas podem ser complementos importantes, para visualizar fenômenos do 

mundo microscópico e dos que envolvem grandes dimensões, como, por exemplo, o sistema 

solar;  

● por meio da linguagem de programação, o aluno pode refletir sobre o resultado de suas ações 

e aprender criando novas soluções. É o aluno que passa informações ao computador, e, para 
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isso, ele deve utilizar conteúdos e estratégias para programar o que o computador deve 

executar. Na construção de um programa é possível ao aluno propor e coordenar uma 

variedade de conteúdos e formas lógicas (o grau de complexidade varia em função do 

domínio do usuário), propor questões, formular problemas, definir objetivos, antecipar 

possíveis respostas, levantar hipóteses, buscar informações, desenhar experimentos, testar 

pertinência e validar respostas obtidas;  

● permite realizar situações concretas, pela aplicação de conceitos da mecânica, eletrônica, 

robótica, etc., utilizando linguagens de programação e interfaces de comunicação;  

● oferece recursos que permitem a construção de objetos virtuais, imagens digitalizadas, e que 

favorecem a leitura e construção de representações espaciais;  

● Permite múltiplas revisões e correções, entre a primeira versão e a última, devido à facilidade 

para modificar o texto, o gráfico ou o desenho: inserir mais informações, alterar partes, mudar 

a sequência de apresentação das informações, etc.;  

● tornar possível a publicação de jornais, livros, revistas, folhetos, mantendo as características 

de uso social, através de softwares que permitem a editoração eletrônica. 

 

Metodologia 

 

 

As atividades serão organizadas em duas linhas de trabalho. A primeira consiste em atender os 

alunos do primeiro segmento da EJA, com o projeto de alfabetização por meio da 

informática, de forma conjunta com a professora regente. A segunda será destinada à 

profissionalização dos internos do segundo segmento através de cursos de informática 

voltados para CIDADANIA com propostas interdisciplinares. 

 

Para o projeto de Alfabetização: 

 

As atividades desenvolvidas serão organizadas de acordo com os conteúdos 

trabalhados pelos professores regentes das disciplinas comuns. Para que este trabalho alcance 

seus objetivos, é de suma importância a colaboração dos demais professores e responsáveis 

das instituições. 

Serão trabalhados conteúdos interdisciplinares com o objetivo de dar suporte ao 

processo de alfabetização. Além do núcleo comum o professor responsável pelo laboratório 

de informática desenvolverá projetos envolvendo a parte diversificada do currículo. 
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Curso para os professores 

  

 Os professores serão capacitados em curso para atenderem os alunos nos laboratórios 

de informática. O projeto AlfaBYTEzando será a metodologia do curso para os professores 

que aprenderão a criar e realizar atividades pedagógicas utilizando o computador. 

 

Para o curso de profissionalização: 

 

 O curso será ministrado pelo professor de informática, ou por internos monitores, que 

serão treinados e acompanhados pelo professor responsável. O mesmo será oferecido de 

acordo com a necessidade do conteúdo e com a oferta de equipamento e local adequado tendo 

como função pedagógica a interdisciplinarização de conteúdos de segundo segmento através 

da capacitação nas tecnologias da informação e comunicação e de um aprendizado 

complementar voltado à prática da cidadania e do empreendedorismo. 

 

 

Os meios de ensino utilizados atualmente na educação informatizada são estes: 

1. Informática educativa: Esta forma de ensino utiliza-se da máquina como recurso pedagógico. 

2. Educação à informática: Esta forma ensina como manusear a máquina e operar seus 

softwares. 

Além destas opções de ensino, o professor poderá utilizar o laboratório para oferecer 

cursos aos professores, de informática educativa, certificado pela EAPE, e cursos ou oficinas 

de reciclagem sem certificação aos funcionários da instituição. 

Local de atuação do projeto:   Presídios e penitenciárias do Sistema Prisional do DF 

 

Cronograma 

 

● O cronograma de trabalho seguirá as especificações do currículo atual, ou seja, para EJA o 

trabalho será organizado para o atendimento de 06 meses. Isso com as turmas de 

alfabetização participantes do projeto. 

● As turmas que farão parte dos cursos técnicos profissionalizantes de informática, serão 

organizados em relação a carga horária conforme os cursos oferecidos e as disciplinas 

interligadas. 
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Acompanhamento e Avaliação 

 

O acompanhamento e a avaliação deste projeto será de forma contínua, ou seja,  durante todo o 

seu percurso de forma processual. O Professor responsável deverá  mensurar e avaliar a 

eficácia, eficiência e efetividade social e educacional do projeto, considerando a dinâmica e 

desenvolvimento das atividades exploradas no Laboratório de Informática, os alunos presos 

deverão realizar questionários sociais para fins de pesquisas posteriores. Será observado 

ainda o desempenho, interesse, responsabilidade e maturidade de cada aluno encarcerado, 

com seus anseios, dúvidas, avanços e recuos, bem como avaliando o professor quanto a sua 

participação e suas percepções de suas atividades propostas no Laboratório de Informática. 

As atividades serão avaliadas e supervisionadas pelo professor regente e demais atores 

envolvidos, e também no final do processo valorizando aspectos qualitativos, referente a 

participação dos alunos, que será levado em consideração os avanços ocorridos em seus 

contatos diretos com computadores, periféricos e linguagens digitais. 
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CRE: Plano Piloto/ 

Título do Projeto:  A INFORMÁTICA COMO RECURSO NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM E DE RESSOCIALIZAÇÃO DO ALUNO COM RESTRIÇÃO DE 

LIBERDADE 

Unidade Escolar Proponente: Centro Educacional 01 de Brasília 

Tema do Projeto: Informática 

Parcerias (internas e externas à escola) Envolvidas na execução do projeto: Agentes de segurança 

do Sistema Prisional 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Todas as ETAPAS da EJA 

Números de alunos atendidos: Previsão de 200 por semestre 
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Espaços utilizados para desenvolver as atividades do projeto: Laboratório de informática da 

PDF1 (Penitenciária do Distrito Federal) 

Período de Execução: Semestral 

Responsáveis pela execução do projeto: Direção, professores 

 

 

OBS: Projeto elaborado de acordo com o modelo da SEEDF 
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ANEXO IV – OFICINA DE VIOLÃO 

 

 

GOVERNO DE BRASÍLIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA 

 

 

 

OFICINA DE VIOLÃO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA 

 

Apresentação 

O presente projeto visa à realização de uma prática musical, de maneira formal e 

informal, no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, tendo como eixo central a prática 

instrumental no violão e o canto. Formal porque visa uma exploração dos elementos que 

compõem a música de maneira sistemática e acadêmica condicionando o músico uma melhor 

produção/reprodução e obtenção de um significativo vocabulário musical. Proporciona ao 

aluno uma fundamentação capaz de torná-lo efetivamente um formador e não mero 

reprodutor do conhecimento musical. Informal porque utiliza a música existente na sociedade 

não para conhecê-la e observá-la tecnicamente, mas para associá-la a momentos que 

propiciam educação, reflexão e lazer, supremos na atividade de reeducação e no período de 

cumprimento de pena. A prática formal é voltada à todas unidades que dispõem de espaço 

físico e instrumental (violões) para o desenvolvimento das atividades aqui propostas, 

respeitadas as respectivas prioridades de atendimento. Já a informal, é voltada à todo 

complexo, principalmente nas atividades coletivas dos Nuen’s, nos trabalhos relacionados à 

autoestima e fechamento de temas geradores, ambos desenvolvidos em sala de aula pelos 

professores regentes das diversas disciplinas e segmentos. 

 Visando a atividade artístico-musical neste universo, o trabalho propõe atividades 

significativas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e motoras, 

imprescindíveis no processo de reeducação e de equilíbrio no meio social. As habilidades 

aqui desenvolvidas estão voltadas à reeducação como inclusão social e, de maneira especial, 

ao convite para o aprofundamento dos alunos ao diversificado mundo musical, presente em 
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diferentes áreas do mundo humano como o emocional, profissional, clínico, educacional, 

lúdico, estético artístico, entre outros. 

No intuito de ampliar e intensificar as atividades musicais no Sistema Prisional, 

outras atividades artísticas e culturais, que são desenvolvidas no sistema, terão atendimento 

especifico da área musical a fim de organizar e melhor orientar sua realização. Exemplo desse 

é o Festival de Arte do Sistema Penitenciário – FEST’ART que é realizado anualmente e que 

atende a toda clientela prisional. 

Histórico 

As atividades educacionais no Sistema Prisional do DF iniciaram-se na década de 80 

no Centro de Internamento e Reeducação – CIR com oficinas de música e teatro 

desenvolvidas por agentes prisionais e monitores. Com as atividades iniciadas e a crescente 

necessidade de ampliação na oferta de atividades educativas, profissionais da educação 

iniciaram suas atividades nesse contexto, não atuando restritamente em atividades artísticas, 

mas também na educação básica no modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

antigo Supletivo. 

Com a criação/inauguração de novas Unidades Prisionais e da necessidade constante 

na ampliação do atendimento, mais professores passaram a atuar no Sistema Prisional. Nos 

anos de 2004 a 2006, as atividades educacionais ofertadas através de convênio celebrado 

entre a Secretaria de Educação – SEE e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – 

FUNAP, receberam o maior número de professores, entre eles um professor de música. A 

carência para o exercício das atividades no componente curricular Música foi contemplada 

no ano de 2005, para atuar na parte diversificada do currículo e nas atividades pedagógicas 

desenvolvidas pelo corpo docente. 

Problematização 

Em meio aos diversos segmentos que distinguem pessoas no Sistema Prisional, 

privados de liberdade, agentes de segurança, professores, servidores da saúde, entre outros, 

a música é capaz de produzir uma sonoridade apaziguadora que auxilia, em suas 

necessidades, aqueles que ela alcança. Os alunos que possuem a oportunidade de participar 

das aulas e atividades, os agentes de segurança que propiciam a movimentação dos alunos e 

o suporte de segurança devido e os demais servidores que, mesmo de passagem, presenciam 
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e prestigiam a atividade, sentem-se em um estado afetivo e psicológico melhor do que 

estavam sem a atividade. 

Propiciar uma experiência diferenciada através da música e de um ambiente que 

propicia a reflexão de vida é um dos papeis da escola independente do contexto em que ela 

esteja inserida. Especificamente no Sistema Prisional, a presença da música, mesmo que 

simples e rudimentar do ponto de visto técnico, é capaz de proporcionar essa experiência, 

independente do período/tempo em que os envolvidos possam estar na atividade.  

Público alvo 

Este projeto está voltado para alunos do Sistema Penitenciário que possuam os pré-

requisitos necessários para frequentar essas oficinas. Estes estão ligados à matrícula e 

assiduidade do aluno no Setor de Ensino, disciplina, bom comportamento e outros 

estipulados pela equipe responsável pelo mesmo Setor (policiais e direção), além do 

professor responsável pelo projeto. Também estende-se aos demais presos do sistema que 

ora já tenham concluído a educação básica, que estejam impossibilitados de estarem 

frequentes nas turmas regulares ou que sejam selecionados especificamente para 

participarem das aulas de música e que, por questões como a de movimentação, não possam 

envolver-se em outras atividades regulares.  

Devido as características em que vivem os alunos privados de liberdade e por suas 

necessidades diferenciadas, todos os alunos, independente de diagnósticos psiquiátricos, são 

considerados alunos especiais.  

Justificativa 

A música é um elemento cultural presente em todos os meios sociais e é uma forma 

de linguagem capaz de comunicar sentimentos, expressões, desejos e ideais através de seus 

elementos como a melodia, o ritmo, a dinâmica, o timbre e arranjo. A educação carcerária 

também se inclui no mundo como atividade social e possui igualmente a necessidade de 

conhecer e de se envolver com esses elementos musicais para melhor explorar e se beneficiar 

desta linguagem artística afim de alcançar seus objetivos enquanto instituição que reeduca e 

ressocializa. 
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“A música, enquanto parte da escola, extrapola os limites das salas de aula e é 

circunstancialmente integrada a escolarização, tornando-se um poderoso instrumento de 

ligação entre escola e a vida fora da instituição.” (WILLENS). 

Neste sentido, a presença da aula de música na escola ultrapassa o limite da 

diversidade e do complemento formal e torna-se instrumento importante na formação do ser 

humano, de modo particular àqueles que estão reclusos no sistema penitenciário e são 

convidados a (re) criarem conceitos de homem, sociedade e educação. 

Objetivo Geral 

Propiciar ao aluno o estudo prático/teórico musical para o desenvolvimento de 

habilidades e competências musicais e de uma interação consistente com o universo musical 

e social, instigando-o ao aprecio e refinamento de outras habilidades necessárias ao músico 

como o ver (ler musical) e, principalmente, o ouvir, tendo como o eixo prático o violão e a 

voz. 

Objetivos Específicos 

♫ Desenvolver a habilidade de acompanhante musical, para si próprio ou 

terceiro; 

♫ Desenvolver a capacidade perceptiva; 

♫ Reconhecer e decodificar a linguagem da cifra; 

♫ Melhorar o relacionamento social se utilizando dos instrumentos e 

conhecimentos musicais; 

♫ Desenvolver o espírito social individual-coletivo, tanto na música como na 

sociedade; 

♫ Desenvolver a prática da disciplina e hierarquia no processo de interação 

social (musical ou não-musical); 

♫ Ampliar o universo cultural artístico; 

♫ Aumentar a capacidade de concentração e absorção de conhecimentos; 

♫ Incentivar a prática da leitura como forma de absorção de conhecimento e de 

transformação e crescimento pessoal; 

♫ Elevar a autoestima e a capacidade criadora; 

♫ Propiciar atividade prática para diminuição da ociosidade; 
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♫ Iniciar um processo profissionalizante através da prática musical. 

Conteúdo 

O conteúdo é reflexo da prática e de seu desenvolvimento. Como toda turma, a de 

música também é heterogênea quanto ao conhecimento e desenvolvimento. O suporte teórico 

é o sustento cognitivo do processo e pilar do aprendizado musical 

Eis uma lista de conteúdo a serem desenvolvidos com os alunos. A quantidade de 

conteúdo está intimamente ligada ao nível de absorção dos alunos, de maneira particular à 

clientela do Sistema Prisional. O quantitativo não é o mais importante. No âmbito prisional, 

o mais importante e criar e resgatar valores para que o homem se (re) eduque e ao voltar à 

sociedade possa nela viver bem respeitando a si próprio, familiares e os demais cidadãos. 

Reflexões e atividades que se relacionam à autoestima são fundamentais para que o objetivo 

da reinserção qualitativa sem reincidência criminal possa ser concreto. A música e seu 

conteúdo é instrumento de grande valia como facilitadora dessa (re) educação. 

Teoria Geral 

♫Apreciação musical; 

♫Parâmetros do som; 

♫Notas musicais; 

♫Intervalos; 

♫Estrutura das escalas; 

♫Acordes e harmonização das escalas; 

♫Figuras rítmicas; 

♫A partitura e seus elementos; 

♫Acordes e suas extensões; 

Conhecimentos específicos para o violão 

♫As cordas do violão (numeração, nome e afinação); 

♫Nome e numeração dos dedos; 

♫Casas do violão; 

♫Acordes no violão e cifras; 

♫Dedo guia; 
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♫Mapeamento do violão por regiões; 

♫Tablatura e tablatura numérica; 

♫Reconhecimento do braço do violão (nome e localização das notas ao longo do 

braço); 

♫Arpejos e escalas; 

♫Ritmos e levadas; 

♫Transposição; 

♫Rearmonização. 

 Para as atividades relacionadas ao FEST’ART a parte musical relaciona-se à 

orientação e aperfeiçoamento dos trabalhos escritos e classificados no mesmo. O festival é 

voltado para toda clientela prisional e não apenas à educação. A organização e produção são 

de responsabilidade dos professores do Centro Educacional 01 de Brasília e essa atividade 

alcançou o status de maior evento ressocializador do Sistema Prisional do DF. 

Metodologia 

As aulas na oficina de violão são coletivas. Cada Unidade Prisional proporciona uma 

forma de atendimento porque as instalações físicas, o acesso, os regimes do cumprimento de 

pena, entre outros, diferem-se umas das outras. As Unidades Centro de Internamento e 

Reeducação – CIR, Centro de Detenção Provisória – CDP, Penitenciária Feminina do Distrito 

Federal – PFDF, Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I e Penitenciária do Distrito 

Federal II – PDF II atendem uma turma por turno por não possuir condições de 

movimentação de alunos no meio do turno. No entanto, a Ala de Tratamento Psiquiátrico – 

ATP (localizada na PFDF) e o Centro de Progressão Penitenciária – CPP possuem condições 

de realizar movimentação no meio do turno, possibilitando a formação de duas, ou 

excepcionalmente, três turmas por turno, levando-se em consideração a disponibilidade de 

movimentação e o perfil dos alunos. 

Cada Unidade Prisional deveria possuir um Professor de Música para atuar 

exclusivamente em suas dependências. Dessa forma os objetivos das atividades seriam 

alcançados e disponibilizados em todas as Unidades. Infelizmente, é necessário que se faça 

uma escolha de atuação entre as Unidades que dispõem condições de realização da atividade. 

Procura-se observar que o mínimo oferecido em uma Unidade Prisional seja de dois turnos 
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por semana. Assim garante-se que o aluno daquela Unidade Prisional tenha ao menos dois 

encontros por semana com o professor e com o instrumento. 

O número de alunos em cada turma formada também varia de Unidade para Unidade. 

Questões como segurança, estrutura física, localização da sala disponível para a atividade são 

fatores que influenciam. Cada Unidade que oferta a Oficina de Violão disponibiliza ao menos 

11 violões para as atividades, sendo que um é reservado ao professor. 

As turmas recém-formadas iniciam-se com um conhecimento geral da composição 

do violão (corpo, braço, cordas), os nomes dos dedos e a apresentação da tablatura numérica, 

sistema esse que acompanha boa parte do curso no qual os repertórios são desenvolvidos e 

apresentados. Em meio aos estudos dessas melodias, a parte cognitiva e motora vai se 

aprimorando ao ponto de possibilitar ao aluno outros práticas no instrumento como a 

reprodução de acordes, acompanhamentos harmônicos e outros estudos como notas, escalas 

e harmonias. Os alunos que não são movimentados para outras Unidades Prisionais e 

permanecem com acesso ao Setor de Ensino, continuam com estudo, aprimorando sua prática 

e aprofundando seus conhecimentos. As vagas oriundas dos que foram movimentados são 

redirecionadas conforme os critérios estabelecidos entre a Unidade e a direção do Centro 

Educacional 01 de Brasília. 

Bibliografia/ Referências 

Na corriqueira vida que o mundo moderno nos condiciona viver, passamos 

despercebidos por muitos elementos que constituem o mundo em toda sua existência e 

história. Se pudermos observar, a nossa audição sempre está acionada para decodificar um 

som que se associa a um elemento concreto, por exemplo: a fala de alguém expressa uma 

comunicação social; o som de águas correntes relaciona-se a cachoeiras e belos ambientes 

naturais; o som do violino nos lembra a música romântica; o timbre do acordeom fundido ao 

do triângulo e ao da zabumba nos lembra a música nordestina e os grandes bailes de São 

João, entre outros. Como viver e conviver com todos estes elementos despercebidamente? 

Partindo desse questionamento, precisamos parar e observar o som que nos alimenta 

e que está sempre presente, nos comunicando e formatando a nossa vida. “Não existe o 

silêncio total em condições de sobrevivência humana. Mesmo antes do aparecimento do 

homem sobre a terra, ruídos manifestavam-se através do bramido do mar, da força do vento 
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sobre a vegetação, de rios correndo sobre pedras ou mesmo de animais que emitiam sons na 

tentativa da comunicação... O que se deve ao homem é a combinação desses elementos para 

a exteriorização de suas emoções. ” (SILVA). 

A música, como fonte organizadora do som, é arte que se realiza com ou sem a 

intervenção do homem. A natureza por si só já possui toda orquestra e regente. Mas, graças 

ao Regente Maior, o homem também tem a oportunidade de organizar o som, organização 

esta que abrange a capacidade de criar instrumentos, de organizar alturas, de criar timbres, 

etc.  

Entre as possibilidades de intervenção do homem no som, três fatores nos atentam 

para o trabalho aqui idealizado: a organização do som (teoria musical como fonte de 

estruturação da música e recurso de desenvolvimento e aprofundamento na área artística), a 

absorção da música contida no ambiente (seja ela intrínseca ao aluno ou em seu convívio) e 

o espírito pesquisador e criativo para a produção de som utilizando-se dos recursos 

disponíveis (materiais alternativos, o corpo como instrumento rítmico e vocal, instrumentos 

musicais, etc.). 

Como em toda aprendizagem, a motivação é um fator importantíssimo que conduz 

todo trabalho. É o diferencial na qualidade daquilo que é produzido. Como reflexo do meio 

em que vive, o homem é resultado de sua cultura particular. Nesta cultura, desenvolvem-se 

certos gostos e apreços que se difere entre culturas. A música também se desenvolve de 

diferentes maneiras nos diversos ambientes sociais. Assim sendo, para a o aluno, o que lhe 

motiva estudar música é a intenção de produzir uma música que ele aprecia, ou seja, “tocar 

ou cantar” aquilo que ouve. A partir de então, uma abertura natural ao novo aparecerá porque 

o envolvimento com a prática o condicionara a querer ter uma prática diferente a que era 

limitada pelo seu gosto musical passando a apreciar música de maneira mais abrangente e 

diversificada, como ela é.  

A matriz motora deste trabalho é fazer que o aluno, a partir de sua satisfação de 

produzir algo que lhe é agradável, sinta-se capaz de produzir e reproduzir a sua experiência 

musical internalizada interagindo mais satisfatoriamente em seu meio e/ou envolva-se cada 

vez mais na profundidade da arte e comece a ampliar suas experiências apreciativas do som, 

criando em si o desejo de conviver mais intensamente com essa arte. 
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Como se não bastasse puramente sua riqueza artística, a música também possibilita o 

desenvolvimento de aptidões muito importantes para qualquer área do conhecimento. Para 

frisar isso, podemos citar que “a música ainda se destaca como sendo o setor da educação 

que estimula, de maneira especial, o impulso vital e as mais importantes atividades psíquicas 

humanas, como a inteligência, a vontade, a imaginação criadora e, principalmente, a 

sensibilidade e o amor. Nisto está sua peculiaridade, pois reúne, harmoniosamente, 

conhecimentos, sensibilidade e ação”. (JANNIBELLI).  

A música não pode ser vista como arte à parte do processo educacional. Inserida neste 

contexto “a escola pode contribuir para que os alunos se tornem ouvintes sensíveis, amadores 

talentosos ou músicos profissionais, ela pode proporcionar condições para uma apreciação 

rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar os momentos importantes em que à música se 

inscreve no tempo e na história. ” (PCN – Artes, pág.54). 

 A possibilidade do estudante de música se envolver profissionalmente com a arte que 

se relaciona é significativa, seja formal ou informalmente. A Lei de Execuções Penais (1984) 

prevê no Art.19 o direito do interno ao ensino profissional em nível de iniciação ou 

aperfeiçoamento técnico. A oficina de música no Sistema Penitenciário é uma oportunidade 

profissional àquele que frequenta a aula com assiduidade, disciplina e compromisso, além de 

permitir ao aluno maior quantidade de tempo em atividades educacionais e ressocializadoras.  

O eixo prático das atividades musicais está no violão e na voz, como citado, mas não 

se limita a isso. Outras fontes sonoras e instrumentais poderão ser utilizadas nas atividades 

musicais desde que haja disponibilidade de acesso. A intenção é de enriquecer a sonoridade 

e ampliar as possibilidades de timbre.  

Como suporte para as atividades, abaixo alguns recursos bibliográficos/ referências 

constantemente consultados e disponibilizados para os alunos: 

● MED, Bohumil. Teoria da música. 

● Apostila de violão para os alunos do FIC/Violão do CEP/EMB. 

● Apostila para os alunos da Oficina de Violão do Sistema Prisional.  

Avaliação 
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A avaliação será feita no decorrer das atividades para ajustar e/ou modificar as 

estratégias de ensino e adicionar elementos para a melhoria do projeto. Seu caráter é subjetivo 

no sentido de resgatar e criar valores para reconstrução do homem se utilizando do 

conhecimento musical. 

A avaliação culminará, principalmente, nas audições feitas nos Setores de Ensino, em 

forma de apresentação ao público. 

 

CRE: Plano Piloto 

Título do Projeto:  Oficina de violão no Sistema Prisional do Distrito Federal 

Unidade Escolar Proponente: Centro Educacional 01 de Brasília 

Tema do Projeto: Música 

Parcerias (internas e externas à escola) Envolvidas na execução do projeto: Agentes de segurança 

do Sistema Prisional 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: Todas as ETAPAS da EJA 

Números de alunos atendidos: Previsão de 120 por semestre 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades do projeto: ATP, CPP, PDF I 

Período de Execução: Semestral 

Responsáveis pela execução do projeto: Direção, professores 

 

 

 

 

 

 

‘ANEXO V – OFICINA DE TEATRO  



154 

 

CRE: Plano Piloto 

Título do Projeto: Teatro na Prisão. Ensino de teatro. Processos de Encenação.  

Ressocialização.  

Unidade Escolar Proponente: Centro Educacional 01 de Brasília.  

Tema do Projeto: Práticas teatrais no Centro educacional 1 de Brasília, Sistema prisional: 

Experiência de liberdade, afirmação da identidade e a reconstrução da cidadania.  

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto: Direção da 

escola, NUEN – Núcleo de Ensino da Penitenciaria 1 do DF.  

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: EJA – segundo e terceiro segmentos 

Número de Estudantes atendidos: 20  

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: Sala de aula e pátio da 

penitenciária.  

Período de Execução: 2019 

Responsável (eis) pela Execução do Projeto: Iza Rodrigues Maia  

  

APRESENTAÇÃO  
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Este projeto está inserido no PPP – Projeto Político Pedagógico do Centro  

Educacional 01 de Brasília e tem como ponto de partida a prática teatral na PDF 1 – 

Penitenciária 1 do Distrito Federal, onde o regime é fechado e há pouca rotatividade de 

estudantes com relação à progressão de regime de pena, mudanças de unidade por causa de 

atos ilegais e violentos, o que facilita a realização do trabalho. Pretende abrir um espaço de 

reflexão e prática que torne possível a apropriação pelo estudante, dos diversos elementos 

do fazer teatral e aprofundar a investigação sobre alternativas metodológicas. Visa uma 

experiência pedagógica na reconstrução do indivíduo em direção à cidadania. O teatro tem 

como fundamento a experiência de vida, ideia, conhecimento e sentimento, oferecendo ao 

indivíduo a oportunidade de se desenvolver dentro de um determinado grupo social de 

maneira responsável, legitimando seus direitos dentro desse contexto, estabelecendo 

relações entre o individual e o coletivo, aprendendo a ouvir, acolher e a ordenar opiniões, 

respeitando as diferentes manifestações, com a finalidade de organizar a expressão de um 

grupo, e também proporciona momentos de descontração e lazer, que é essencial para a 

vida humana e principalmente para a pessoa privada de liberdade.  

O projeto compreende o fazer teatral como uma combinação de atividades para o 

desenvolvimento global do indivíduo, em um processo de ressocialização consciente e 

crítico, um exercício de convivência democrática, uma atividade artística com 

preocupações de organização estética e lúdica, uma experiência que faz parte das culturas 

humanas. Apresenta conceitos e metodologias empregadas, conforme a necessidade da 

unidade prisional. Responde a questões como, a relação com o espaço prisional, numa 
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tentativa de responder quem é o interno e como ele se insere nesse sistema. Acompanha a 

atividades do estudante, estabelecendo um diálogo entre os polos acadêmico e prisional.   

Por fim, este projeto pretende fazer do estudante um ser autônomo e demonstrar que 

o respeito à autonomia e a dignidade de cada um, é um imperativo ético e não um favor que 

podemos ou não conceder uns aos outros. É nesse sentido que o diálogo verdadeiro entre 

professor e estudante, faz com que esse cresça, sobretudo, no respeito a ele e com o outro, 

promovendo sua autoestima e seu valor ético, e que aos poucos compreenda que a 

transgressão da ética jamais pode ser vista ou entendida como virtude, mas como ruptura 

com a decência, de tal modo que entenda que ser machista, racista ou qualquer 

discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos 

condicionamentos a se enfrentar. A beleza da arte, do fazer teatral, entre outras coisas, se 

acha no respeito à autonomia e a identidade criada durante o processo educacional criativo, 

onde, aprender precedeu a ensinar e o ensinar se diluiu na experiência realmente fundante 

de aprender, exigindo não só do estudante, mas também do educador uma prática coerente 

e sistemática de um novo olhar metodológico.  

 

“...ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção 

ou construção. Ensinar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a 

um corpo indeciso e acomodado.” Paulo Freire.  

 

1.1.1 Histórico  

 

A disciplina de História da Arte já era desenvolvida na escola do sistema prisional, 

no período em que a mesma era vinculada a FUNAP – Fundação de Amparo ao 

Trabalhador Preso, através de um convênio com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. As aulas eram ministradas do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro 

ano do ensino médio. Durante o processo pedagógico percebeu-se que alguns estudantes 

tinham habilidades para dramatização de textos, constatado através da leitura. Como na 

escola não era desenvolvido, naquele momento, nenhuma atividade voltada às artes 

cênicas, e a docente responsável é formada e pós-graduada em artes cênicas, a mesma 

percebeu a necessidade de desenvolver um projeto em arte dramática, com o intuito de 

oferecer ao estudante a possibilidade de autoconhecimento, estreitamento de laços, resgate 
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de identidade e a possibilidade de expressar através dos jogos teatrais suas angústias, 

agressividade, medo, dor, alegria e demais sentimentos e emoções. Através da parceria com 

outra docente o trabalho foi iniciado no segundo semestre de 2011. Naquele momento o 

objetivo era apenas uma montagem teatral, sem a pretensão de se criar um grupo de teatro 

na escola. À medida que o trabalho era desenvolvido, a educadora percebeu o impacto 

causado aos atores/estudantes e a massa carcerária, impacto no sentido libertador que tal 

atividade causou. A falta de estímulo e desinteresse dos alunos já percebido em outras 

atividades se transformou num ganho de autoestima, cooperação, aumentando a capacidade 

de percepção como ser humano, renovação da identidade, gerando para muitos a tomada de 

decisões no âmbito profissional, emocional e de interação com o grupo e respeito mútuo.   

Com o Sucesso obtido não só da apresentação teatral, mas pela entrega dos 

estudantes a ideia, e a percepção de mudança no comportamento, com relação a valores e 

princípios, fortalecimento da amizade, afetividade, cumplicidade e respeito entre todos no 

grupo, o trabalho tornou o processo pedagógico muito mais harmônico. O fazer teatral 

levou pra dentro da escola uma atmosfera de otimismo, entusiasmo e alegria, contagiando 

não só os estudantes de teatro, mas a escola como um todo.   

Tal realização levou a educadora a propor para a direção da escola, a formação de 

um grupo permanente de teatro na PDF 1 – Penitenciária 1 do Distrito Federal, o que foi 

prontamente aceito, tendo início no ano de 2012, o grupo ENTREATO. Desde então, vem 

sendo realizado semestralmente espetáculos com textos de autores nacionais e 

internacionais e também textos criados pelos estudantes. Os espetáculos são apresentados 

no pátio da penitenciária e adereços, figurinos, painéis, cortina, trilha sonora, maquiagem e 

folder são viabilizados pela educadora, para aproximar ainda mais os estudantes e a plateia 

do ambiente teatral. Além do aprimoramento dos estudantes no fazer teatral, o projeto 

também tem o objetivo de fomentar a formação de plateia e propiciar o acesso ao teatro.   

Sendo assim, o projeto teatral vem facilitar o desenvolvimento da capacidade do 

indivíduo encarcerado, na tomada de decisões em sua existência e possibilitar aprendizados 

entrelaçados com a vida cotidiana.  

 

TITULO DO PROJETO  

 

Teatro na prisão. Ensino de teatro. Processos de encenação. Ressocialização.  

 



158 

2.1.1 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

A falta de projetos, perspectiva de vida, que são automaticamente afastadas do 

indivíduo ao adentrar as grades, retira do detento sua identidade e o potencial de vida?   

 

 

3.1.1 TEMA GERADOR  

Práticas teatrais no Centro Educacional 01 de Brasília, Sistema prisional: 

Experiência de liberdade, afirmação da identidade e a reconstrução da cidadania.  

 

4.1.1 PÚBLICO ALVO  

Estudantes da EJA do segundo e terceiro segmentos 

 

5.1.1 JUSTIFICATIVA  

 Estamos vivendo uma época onde a solidariedade é fundamental para chegarmos a uma 

sociedade mais justa. O teatro é um exercício de cidadania e um meio de ampliar o 

repertório cultural de qualquer estudante. Diante dos inúmeros desafios atuais e do futuro, a 

solidariedade é essencial na construção das ideias de paz, de liberdade e de justiça social, 

como via que conduza a um desenvolvimento humano mais harmonioso e mais autêntico. 

Quanto mais pessoas estiverem conscientes dessa necessidade e tiverem sensibilidade para 

viabilizar contribuições com propostas criativas, melhor. O teatro tem uma importância 

fundamental na educação, ele permite ao estudante uma enorme sucessão de ideias e de 

aprendizados onde podemos citar como exemplos, a socialização, integração, a 

criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos outros. Assim, a 

proposta “Teatro na Prisão” não só tenta suprir a carência de espetáculos artísticos na 

penitenciária, mas oferece a possibilidade de formação de plateia, que é tão importante 

como a formação de leitores, já que o homem desde a pé história sentia a necessidade de 

representar suas emoções e seus sentimentos. O oferecimento de espetáculos artísticos 

auxilia no desenvolvimento cultural dos estudantes, ampliando seus horizontes e suas 
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possibilidades de uma melhor qualidade de vida. A identificação com os personagens, o 

desenvolvimento de valores que emergem nas soluções de problemas, que os eventos 

evidenciam, salientam as atitudes de cidadania e a convivência com os diferentes, de forma 

lúdica e sensível. Além disso, o projeto viabiliza a possibilidade do estudante se envolver 

profissionalmente com a arte teatral em nível de iniciação, como prevê a Lei de Execuções 

Penais (1984) no Art. 19.   

         O teatro na escola, de acordo com os PCNS de Arte (2001) ¨ têm o intuito de que o 

aluno desenvolva um maior domínio do corpo, tornando-o expressivo, um melhor 

desempenho na verbalização, uma melhor capacidade para responder às situações 

emergentes e uma maior capacidade de organização de domínio de tempo¨.  

O teatro é uma arte milenar que se renova a cada dia. Poderoso instrumento de 

humanização, investiga a essência do homem, levanta questões da sociedade contribuindo 

para renovação dos conceitos culturais, políticos e estéticos. Renova valores fundados na 

coletividade e na solidariedade. O teatro aproxima os seres humanos. Esse é o seu poder. 

  

6.1.1 OBJETIVO GERAL  

Promover a conscientização e a valorização do indivíduo por meio da arte, 

potencializando a presença do ator em cena, fortalecendo o comprometimento e a 

qualidade artística, possibilitando a ampliação e a aplicabilidade de suas dimensões 

cognitivas, psicológicas, poéticas e afetivas, por meio de atividades, com o auxílio das 

técnicas teatrais, provocando a expansão da consciência, o refinamento da expressividade e 

movimentos e a consolidação do amadurecimento e do autoconhecimento, estimulando 

assim, o exercício efetivo das emoções.  

 

7.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Possibilitar a busca da identidade do indivíduo por meio da construção e 

desconstrução de personagens, explorando a composição corporal com intensidade, 

autenticidade e vibração na execução dos movimentos conscientes.  

• Estimular a atenção, concentração, e a cooperação.  

• Participar e se desenvolver nos jogos de atenção, observação, improvisação, etc.  
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• Reconhecer e utilizar os elementos da linguagem dramática: espaço cênico, 

personagem e ação dramática.   

• Experimentar e articular entre as expressões: corporal, plástica e sonora.  

• Experimentar na improvisação a partir de estímulos diversos (temas, textos 

dramáticos, poéticos, jornalísticos, etc. Objetos, mascaras, situações físicas, imagens 

e sons).  

• Pesquisar, elaborar, e utilizar cenário, figurino, maquiagem, adereços, objetos de 

cena, iluminação e som.   

• Reconhecer e se integrar com os colegas na elaboração de cenas e na improvisação 

teatral.  

• Exercitar a interação ator-expectador na criação dramatizada.  

• Observar, apreciar e analisar os trabalhos em teatro realizados por outros grupos.  

• Criar textos e encenação com o grupo.   

• Pesquisar e ler textos dramáticos e de fatos da história do teatro, documentação, 

livros, revistas, vídeos, filmes, fotografias, etc.  

• Elaborar registros pessoais para sistematização das experiências observadas e da 

documentação consultada.  

• Possibilitar autoconfiança na tomada de decisões em relação às produções pessoais.  

• Desenvolver o gosto por compartilhar experiências artísticas e estéticas e 

manifestações de opiniões, ideias e preferências sobre a arte.  

• Estimular a sensibilidade para reconhecer e criticar ações de manipulação contrárias 

à autonomia e ética humanas, veiculadas por manifestações artísticas.  

• Reconhecer obstáculos e desacertos como aspectos integrantes do processo criador 

pessoal.  

• Desenvolver a atenção ao direito de liberdade de expressão e preservação da própria 

cultura  

 

8.1.1 CONTEÚDOS  

• Expressão corporal  

• Postura  

• Equilíbrio  

• Corpo no espaço  



161 

• Utilização do espaço  

• Ritmo   

• Expressão vocal  

• Dicção  

• Volume vocal  

• Improvisação teatral  

• Concentração   

• Foco  

• Ação no jogo  

• Variação de movimento, velocidade e peso  

• Composição de cena  

• Relação palco e plateia  

• Aquecimento corporal e vocal  

• Presença e atitude cênica  

• Texto (leitura, interpretação, pontuação, pausa, criação e representação)  

• Intenção  

• Variações de ritmo, de níveis, de energia  

• Repetição, ânimo, entusiasmo: as palavras de ordem do ator  

 

 

9.1.1 METODOLOGIA  

 

O trabalho com os estudantes consiste em oficina de teatro, em que a linguagem 

teatral será desenvolvida através de exercícios baseados na metodologia de Ana Mae 

Barbosa, o tripé: apreciação, produção e reflexão da obra de arte. E como defende os 

próprios PCNs, é papel da escola “ensinar a produção histórica e social da arte e, ao mesmo 

tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou 

grupais com base em intenções próprias.” É utilizado também a metodologia dos jogos 

teatrais de Viola Spolin, Jogos Para Atores e não Atores de Augusto Boal, improvisações 

livres e temáticas. O estudante entra em contato com a história do teatro, conceitos de 

teoria teatral e textos dramáticos de autores nacionais e internacionais e também são 

estimulados a criar textos dramáticos.  
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Esse trabalho possibilita a reflexão sobre temas universais, fomentando o exercício 

de tornar o estudante capaz de pensar em si mesmo, no outro e em suas relações com o 

mundo.  

Na construção de uma dramaturgia criada pelo estudante, está presente o diálogo 

entre o texto, a vida no cárcere e a vida em sociedade. Através dessa dinâmica, o 

ator/estudante passa a ter uma maior atenção, torna-se mais presente e verdadeiro em cena 

e passa a desprezar o que é estereotipado. Esse fazer teatral diário, leva a uma ampliação da 

consciência, de que é capaz de reconhecer o mundo a sua volta, o que está na entrelinhas e 

até mesmo imagens do inconsciente. São momentos preciosos e que trazem muitas vezes 

questões que estão sendo evitadas, por motivos pessoais ou institucionais. Tudo isso 

fortalece a afetividade, a cumplicidade e faz o ator/estudante expor suas angústias, medos, 

raiva, amor, exercitando seus sentimentos e emoções.  

O maior desafio é como conviver com uma proposta de atitudes e ações tão 

libertárias e socializadoras, princípios do teatro, dentro de um ambiente com tantas regras 

rígidas de segurança e vigilância, como o cárcere.   

Este projeto tem como princípio estimular o fazer teatral no ambiente prisional e 

acredita que o teatro incentiva o interno a pensar sobre si mesmo na prisão e fora dela.   

O aprendizado em teatro desperta uma visão da arte, não apenas como 

conhecimento, mas como instrumento de reflexão de questões e problemas da sociedade: 

violência, falta de autoconhecimento, marginalização e desrespeito aos direitos humanos, 

levando o estudante a uma profunda reflexão.  

 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES  

Apresentação da professora                                         

e dinâmica para apresentação dos 

estudantes 

Conhecer as diferentes linguagens 

artísticas. História do teatro 

Sala de aula 

 

 

 

3 aulas 

 

 

 

Leitura branca (de reconhecimento) de 

um poema  

Estudo do poema, com pontuação 

Pausas e intenções 

Sala de aula 

 

 

 

3 aulas 
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Apresentação do poema pelos estudantes 

Preparação corporal e vocal                                         Sala de aula 3 aulas 

Jogos teatrais   

Exercícios de improvisação livre em 

grupo                 

Exercício de improvisação temática em 

grupo 

Exercício de improvisação com músicas e 

com  

objetos em grupo                                 

Sala de aula 

 

 

 

3 aulas 

 

 

 

Leitura de textos dramáticos variados                          

Estudo de textos com pontuação, pausas, 

e intenções 

Escolhas trechos para encenação 

Exercícios de improvisação em 

grupo 

Escolha do texto que será encenado no 

fim do semestre 

 Sala de aula 

 

 

 

 

6 aulas 

 

 

 

 

Ensaios para montagem de espetáculo                          Sala de aula Abril a Junho 2019 

Apresentação do espetáculo 

Pátios da Penitenciária 1-

DFPátio: ala A/B Pátio: 

ala C/D 

Primeira semana de 

julho 

 

QUEM  COM QUE  

APRENDIZAGENS  

QUE PRETENDE ALCANÇAR  
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Iza Maia – Professora                         

Estudantes da turma do 

projeto de.  

Coordenador da unidade 

prisional       

Direção da Escola                                

NUEN da PDF 1 do DF                       

Livros  

Apostilas  

Textos 

dramáticos  

Vídeos  

CDs  

Pen drive  

Aparelho de som  

Objetos  

Cenário  

Objetos de cena  

Cortina  

Painéis  

Maquiagem  

Palco móvel 

Caixa de som  

Microfones 

Aprimorar a capacidade de escuta e 

concentração.  

Perceber  e  utilizar  elementos 

 teatrais  na improvisações.  

Trabalhar coletivamente.  

Aprimorar a oralidade.  

Reconhecer e utilizar a capacidade 

expressiva do corpo e da voz.  

Improvisação com elementos narrativos e 

teatrais.  

Consciência corporal.  

Reconhecimento da relação teatral entre 

atores e plateia.  

Analisar e compreender textos dramáticos.  

Experimentar  deslocamentos  no 

 espaço  com percursos  

Retos, circulares, em diferentes direções e 

nos níveis  Alto, médio e baixo.  

Elaborar cenas coletivamente.  

Criar cena a partir de um texto.  

Trabalhar oralmente as qualidade de 

volume, altura e Ritmo.  

Reconhecer características e conflito 

gerador da ação    Dramática. 

 Os recursos necessários para realização do projeto serão viabilizados pela 

escola e pela professora. 

 

 

10.1.1 CRONOGRAMA  

O projeto terá início no dia 11 de fevereiro de 2019 e término em 20 de dezembro de 2019. 

As aulas de teatro acontecerão três vezes por semana, nos períodos matutino e vespertino, 

atendendo a duas turmas com 10 estudantes em cada, pois, é o número autorizado pelo 

chefe do NUEN – Núcleo de ensino da Penitenciária 1 do Distrito Federal. Lembramos que 
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o projeto de teatro existe desde 2011, é realizado anualmente, com a encenação de dois 

espetáculos por ano, no encerramento de cada semestre. 
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12.1.1 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua como verificação das ações para adequação, pois dela dependem 

os passos seguintes e os ajustes, aproveitando as próprias situações de aprendizagem. 

Durante o período do ano letivo, dando ênfase as várias etapas de execução dos trabalhos 

propostos. Tais adequações dependem das especificidades e intempéries da unidade 

prisional, onde será realizado o projeto. Os estudantes farão uma autoavaliação e avaliação 

do processo de ensino, e serão avaliados por meio de relatórios, observação e registros das 

atividades. O projeto também terá o acompanhamento e avaliação da coordenação da 

escola e consequentemente da CRE. "Tempo virá. 

Uma vacina preventiva de erros e violência se fará. 

As prisões se transformarão em escolas e oficinas. 

E os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, 

contarão às crianças do futuro estórias absurdas de 

prisões, celas, altos muros, de um tempo superado." 

Cora Coralina 
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ANEXO VI - JULIETAS ENCARCERADAS: 

PROJETO DE MONTAGEM TEATRAL 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA 

 

Dados de Identificação do Projeto 

CRE: Plano Piloto 

Título do Projeto: JULIETAS ENCARCERADAS 

Unidade Escolar proponente: Centro Educacional 01 de Brasília 

Tema do Projeto: Formação teatral de mulheres privadas de liberdade com montagem de espetáculo.  

Parcerias (internas e externas da unidade escolar) envolvidas na execução do projeto: Núcleos de Ensino 

do Sistema Prisional do DF – Unidade: Presídio Feminino do Distrito Federal (PFDF) 

Segmentos Modalidade EJA da Educação Básica atendida como: 1º, 2º e 3º segmentos EJA 

Número de estudantes atendidas: 45 estudantes em três unidades PFDF 

Espaços a serem utilizados no desenvolvimento das atividades do projeto: Bloco 3 – sala de aula; Bloco 

6 – capela; Bloco 7 – sala de formação.  

Horários Utilizados para as atividades: seis períodos por semana (manhã ou tarde), a serem combinados 

com cada unidade e as participantes, conforme os espaços disponibilizados pelos núcleos de ensino.  

Período de Execução: ano de 2019 

Responsável pela execução do projeto: João Timótheo Maciel Porto – matrícula: 27210 8 – PROFESSOR 

EXCLUSIVO.  

 

1. Apresentação 

 

Este projeto tem como objetivo a criação e montagem da peça teatral JULIETAS 

ENCARCERADAS a partir da oferta de oficinas teatrais para mulheres privadas de 

liberdade. A ideia original surgiu a partir da elaboração de pré-projeto do mestrado em Arte 

Cênicas PROFART da Universidade de Brasília (UnB), na área de concentração encenação 

teatral e linha de pesquisa, criação e montagem teatral; uma pesquisa sob a orientação do 

Professor Dr. Jorge das Graças Veloso. 
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O curso tem como objetivo central estudar as implicações da criação teatral no contexto da 

educação prisional, com foco na construção de espetáculos e estudos das metodologias 

envolvendo a criação e a formação do ator para o mundo do trabalho e a pesquisa pedagógica.  

As oficinas serão realizadas no período de um ano em duas fases: uma introdutória e outra 

avançada. O grupo será constituído, inicialmente, por quarenta e cinco participantes, 

considerando-se que a dinâmica da presença das participantes estará vinculada à estrutura 

aprisionadora do sistema penitenciário, no qual a rotatividade de participantes é uma 

constante. 

A construção do espetáculo será uma criação coletiva onde todas as pessoas envolvidas serão 

ouvidas e terão participação afetiva no processo e montagem do espetáculo. Toda a parte 

técnica e de construção de adereços, figurinos, cenário, composição sonora e iluminação 

serão realizadas na penitenciária, com o desenvolvimento de oficinas de formação técnica 

em cenografia, iluminação, figurino, adereços cênicos e sonorização, como foco na formação 

profissional de técnico em Espetáculos de Diversões. 

 

  

2. Título do projeto 

O título do projeto JULIETAS ENCARCERADAS foi escolhido porque muitas mulheres 
(na condição de) presidiárias têm questões existenciais análogas às da Julieta de 

Shakespeare. Tal como a personagem, elas (mulheres em restrição de Liberdade) lidam com 

sentimentos de perda, de discriminação decorrentes da questão de gênero de desamor, de 

desesperança, de angústia, de abandono, de incapacidade de realizar o que pensa ser, 

questionar a sua existência, e até tirar a vida por amor e/ou desespero. Entende-se haver 

muitas JULIETAS vivendo questões existenciais presentes na obra de Shakespeare e com as 

mulheres da PFDF. 

 

3. Problematização 

Segundo informa o Ministério da Justiça, há cerca de mil mulheres privadas de liberdade no 

Distrito Federal. Elas cumprem rotinas que levam os seus corpos à mobilidade robótica. O 

procedimento é assim: cabeça baixa, mãos para trás, olhar para baixo e não encarar a agente 

penitenciária, falar baixo e andar atrás de uma linha em fila indiana. Assim, tais mulheres 

têm seus corpos silenciados e se tornam invisíveis; todas devem ser “uma mesma pessoa”, 

sem individualidade, pessoalidade, diversidade, subjetividade, tudo isso é afastado e o que 

transparece é uma personagem forjada pelo carcereiro – todas em uma só; por isso o silêncio 

de tantos corpos, invisíveis tanto pelos agentes como pela sociedade. 

Tal invisibilidade se expressa de duas formas: pelo arranjo encontrado nos procedimentos e 

pelo total desconhecimento da sociedade por essas pessoas.  

 

4. Tema gerador 

O projeto JULIETAS ENCARCERADAS surge pela observação das mulheres presa tem 

de questionar a sua existência e realizar um novo projeto de vida. Surge da necessidade do 

desenvolvimento de um projeto que auxilie essas mulheres no resgate de sua autoestima e 

retorno à vida social. 
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5. Público alvo 

Alunas da 4ª etapa do 1º segmento e demais etapas dos 2º e 3º segmentos do Núcleo de 

Ensino do bloco três e dos blocos 6 e 7da PFDF. 

 

 

6. Justificativa 

Esse trabalho busca a visibilidade das mulheres privadas de liberdade, tendo como caminho 

a montagem teatral JULIETAS ENCARCERADAS. A proposta é levantar temas próprios 

de tais mulheres para mostrar à sociedade a importância de conhecer pessoas com suas 

subjetividades. O trabalho será apresentado para as mulheres em cumprimento de pena e para 

sociedade. O propósito é levar essa discussão para escolas e universidade, além do público 

em geral que frequenta os teatros de Brasília e entorno.  

O trabalho será desenvolvido no Presídio Feminino do Distrito Federal (PFDF), em três 

blocos. Assim, considerando esse contexto, o teatro desenvolvido com as pessoas privadas 

de liberdade deve levar em conta não só os conhecimentos adquiridos, mas também a 

necessidade de se fazer um paralelo entre o mundo do cárcere e o de Julieta de Shakespeare. 

O diálogo proposto entre o cárcere e a Julieta tem como fio condutor oficinas de construção 

de texto, de formação na área técnica do teatro e da apresentação teatral.  

A encenação será construída com base nos textos de Romeu e Julieta em paralelo a textos 

criados pelas mulheres do Grupo Teatral JULIETAS ENCARCERADAS e com 

inspiração nos textos da peça de Shakespeare. Nosso trabalho é dividido em três partes: na 

primeira, descrevemos a realidade dos corpos aprisionados, analisando como a estrutura 

prisional faz com que esses corpos sejam silenciados e vistos como máquinas repetidoras de 

ações. Na segunda parte, construiremos a fundamentação teórica do Teatro do Silêncio, 

método usado para formação de grupos teatrais nas prisões do DF.  

As teorias que sustentam o Teatro do Silêncio se apoiam primeiramente no Teatro do 

Oprimido de Augusto Boal e no Teatro Político de Brecht, que tem como finalidade o 

entendimento do que é o ser social. Em segundo lugar o Teatro Pobre de Grotowski, que 

foca na preparação corporal despida de adereços e fantasias e, por último, o Teatro Físico 

de Tchekhov, que trabalha a construção da personagem pelo centro de energia, o qual traz à 

atriz consciência corporal.  

Na terceira parte, analisamos a peça Romeu e Julieta de William Shakespeare e a 

compararemos com a realidade da mulher privada de liberdade, criando uma poética da cena 

teatral.  

A pretensão da criação da peça é estabelecer uma simbiose entre os textos de Julieta aos 

criados pelas mulheres em privação de liberdade. Uma encenação feita como autoria do 

grupo, em diálogo das experiências vividas pelas mulheres privadas de liberdade com a voz 

de Shakespeare. 

Nosso teatro quer (dar voz) dessilenciar à mulher privada de liberdade, já que o cárcere 

silencia a voz, o corpo e a alma.  

O cárcere cria, na história, várias etapas de punição às quais uma pessoa privada de liberdade 

pode ser submetida; uma delas é a execração social. Foucault, no livro Vigiar e Punir (1987) 

relata que a punição do século XVII cabia ao culpado levar à luz do dia a sua condenação 

escrita referente ao crime que cometeu. “Seu corpo mostrado, passeado, exposto, suplicado” 

(FOUCAULT, 1987, p. 15), deve ser como um suporte, um outdoor público de um processo 
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que ficará nele, sobre ele, o ato de justiça deve se tornar legítimo para todos que 

acompanharam a punição.  

Na situação atual, talvez seja muito mais grave que a destes condenados do séc. XVII, pois 

hoje o criminoso é retirado do convívio social. Ele desaparece, é silenciado pela sociedade 

que cala as suas histórias, ele é despejado num abismo onde não se saberá que tipo de crime 

ele cometeu, a não ser pelo sensacionalismo dos meios de comunicação, que informam 

conforme suas conveniências. Ouvi de interno “aqui é um túmulo de pessoas vivas, 

esquecidas pela sociedade”, assim o crime existirá para a sociedade como uma memória, uma 

metáfora.  

Hoje em Brasília o crime é uma metáfora, está no inconsciente da sociedade como monstros 

dos pesadelos, construído pelos meios de comunicação de massa. Queremos gritar para fora 

dos muros, mostrar que as mulheres presidiárias têm questões existenciais tão profundas 

quanto qualquer pessoa, como a Julieta de Shakespeare. Nosso propósito com a montagem 

JULIETAS ENCARCERADAS é de “dessilenciar” o silêncio e trazer aos olhos o que são 

as prisões modernas impõem às pessoas em privação de liberdade.  

 

7. Objetivo Geral 

Resgatar a autoestima das mulheres encarceradas na PFDF promovendo o autoconhecimento: 
intelectual, corporal e emocional, por meio de produção teatral. 

 

7.1. Objetivos específicos 

 

● Debater com a comunidade a situação da mulher em privação de liberdade; 

● Analisar os direitos da mulher encarcerada observados no texto criado; 

● Conhecer e compreender a subjetividade da mulher privada de liberdade; 

● Criar texto cênico-poético mesclando texto dito pela Julieta, na peça Romeu e Julieta 

de William Shakespeare, e os das Mulheres Encarceradas trazendo a realidade do 

cotidiano penitenciário; 

● Apresentar a peça Julietas Encarceradas para o público em geral e para as mulheres 

em privação de liberdade. 

 

8. Conteúdos 

 

● Leitura e interpretação de texto; 

● Criação de texto; 

● Criação de personagem; 

● Criação de cenário, figurino, adereços, sonoplastia e iluminação; 

● Ensaio cênico; 

● Expressão corporal; 

● Encenação teatral; 

● Apresentação teatral. 
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9. Metodologia 

O foco da pedagogia do Teatro do Silêncio, método usado para realização de montagens 

teatrais no Sistema Penitenciário do DF, que busca a ‘dessilencialização’ dos corpos das 

pessoas privadas de liberdade. As teses que sustentam são: em primeiro lugar, o teatro do 

oprimido de Augusto Boal e o teatro político de Bertolt Brecht; em segundo, o teatro corporal 

de Jerzy Grotowski e, por fim, a construção corporal da personagem de Michael 

Tchaikovsky. 

No teatro do oprimido de Augusto Boal o foco é o entendimento da situação social e política 

da pessoa privada de liberdade (BOAL, 1983), assim os primeiros resultados cênicos são as 

cenas do cotidiano. Isso é feito observando uma série de jogos propostos pelo próprio Boal, 

nos quais os integrantes do grupo são o foco, construindo um sentido de colaboração e 

reconstrução das vidas das pessoas privadas de liberdade e uma síntese cênica de suas 

existências. 

A atriz despojada de adereços e figurinos trazendo a personagem pela presença cênica e a 

expressão corporal, conforme Grotowski nos ensina.   

 

10. Cronograma 

 

Ações Tempo 

Leitura e interpretação do texto  Dois meses  

Criação do texto cênico  Dois meses  

Trabalho corporal (perpassa todas as ações)  Dois meses  

Marcação de cenas  Dois meses  

Ensaios  Dois meses  

Apresentações  Seis meses  

 

 

11. Bibliografia/referencias: 

O teatro, no contexto prisional, possibilita outras escolhas que levam a estudante/atriz a 

desenvolver o gosto pela arte teatral, não pela estética pessoal ou a fama, motivos do teatro 

burguês, segundo (Boal, 1983), mas pela transformação pessoal e pelo atendimento das 

populações em risco social, foco diferente do trabalho das atrizes dessa oficina. 

Para iniciarmos esta oficina, as estudantes encontram motivações bem diversas, também 

diferentes do teatro burguês que é o sucesso pessoal. As motivações são: ocupar o tempo, 

remir a pena, influência das amigas, possibilidade de um ambiente vulnerável à contravenção 

e regalias que a cadeia não oferece no cotidiano, como acesso a materiais. Há casos, também, 
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em que a estudante já fazia teatro na escola ou em grupos. Encontramos estudantes não 

alfabetizadas ou com grandes dificuldades de leitura, as quais foram motivadas à 

escolarização. São estudantes que têm a compreensão de mundo construído pelas suas vidas 

e com grandes dificuldades de racionalizar suas experiências. 

O Teatro do Silêncio não tem o propósito de formar atores para o mercado de trabalho. A 

metodologia é focada na formação de um ator crítico para um espetáculo que debata questões 

relevantes para as pessoas e a sociedade. As montagens já feitas foram apresentadas em 

diversos espaços culturais e universitários da cidade. 

O método do Teatro do Silêncio tem como objetivo ENCONTRAR O QUE NÃO PODE 

SER DITO, O QUE CALA. Tem como referência teórica o Teatro Pobre de Grotowski, um 

pouco do Teatro Corporal de Michel Tchaikovsky, o Teatro do Oprimido de Augusto Boal e 

o Teatro de Brecht. 

 

12. Acompanhamento e avaliação 

O acompanhamento será feito pela coordenação pedagógica nas reuniões coletivas e a 

avaliação acontecerá semestralmente por meio de portfólio e autoavaliação. 

 

13. Revisão bibliográfica  

 

ANGELIM, Maria Luiza Pereira. Educar é descobrir – um estudo observacional 

exploratório. Universidade de Brasília/Faculdade de Educação. Dissertação de mestrado. 
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AZEVEDO, Sônia Machado de. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: 
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Aslon, Odete. O Ator no Século XX. A evolução da técnica / problema da ética. São Paulo, 

Perspectiva, 1994, 363p. 
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ANEXO VII PROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

MOVIMENTE-SE 

 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de educação física: Movimente-se 

 

 

 

 

 

 

 

   Flaviano Pereira Marques  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apresentação 

  

O Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília) oferta a disciplina 

Educação Física na grade horária curricular, mas apenas com aulas teóricas, o que dificulta 

o pleno desenvolvimento da disciplina.  

De acordo com o Currículo em Movimento:  

A EJA nas prisões não se limita apenas à escolarização, mas também reconhece a educação 

como direito humano fundamental para a constituição de pessoas autônomas, críticas e ativas 

frente à realidade em que se encontram. A população privada de liberdade caracteriza-se como 

um público bastante heterogêneo, com acentuada diversidade etária, étnico-racial, 

sociocultural, de gênero e de orientação sexual. Mantidas dentro de suas celas, essas pessoas 

estão impedidas de desfrutarem das oportunidades sociais trazidas pela convivência humana. 

A oferta de EJA no ambiente prisional significa proporcionar a esses estudantes a instância 

de construção coletiva que proporciona um convívio de participação social não contemplado 

em nenhum outro espaço da prisão. 
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Na tentativa de modificar esta situação, várias propostas alternativas têm sido 

advogadas. No entanto, a maioria delas colocando o professor de educação física como 

simples coadjuvante do processo educacional, responsável simplesmente por entreter os 

jovens mediante as chamadas atividades recreativas, por organizar e acompanhar atividades 

comemorativas, por orientar exercícios físicos, etc., ao invés de desenvolver um conjunto de 

conteúdos que possa verdadeiramente contribuir, em um contexto educacional mais amplo, 

na formação dos educandos. 

Este projeto almeja levar atividades físicas, lúdicas e de cidadania para alunos das 

Unidades Prisionais do DF.  

A princípio funcionará no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) e na PFDF 

(Penitenciária Feminina do DF). 

Com a implementação de aulas práticas, fora da grade horária padrão, será possível a 

prática de atividades como ginásticas e jogos para todos os públicos, o que resultará em 

melhora na autoestima, na saúde, e também no comportamento, uma vez que existirá uma 

nova forma de liberação de estresse. 

As alunas do PFDF terão aulas de ginástica localizada, aeróbica e de relaxamento 

pelo menos uma vez por semana. Nos presídios masculinos, serão desenvolvidas atividades 

que melhor atendam aos alunos, geralmente são usadas atividades extenuantes seguidas de 

uma prática recreativa, pelo menos duas vezes por semana para cada turma. 

             

2. Título do Projeto 

O título do projeto é “Movimente-se”. Esse título refere-se à importância da prática de 

atividades físicas para prevenção de doenças físicas e mentais, mudança de hábitos, 

desenvolvimento das interações socioculturais e promoção da ressocialização. 

 

3. Problematização 

A maioria dos estudantes não percebe a importância das atividades físicas como parte da 

saúde. A educação física nas prisões irá devolver nos estudantes a consciência corporal vários 

e a compreensão da importância de atividades físicas como fator da saúde e interação com 

outros alunos.  

Este projeto tem também como objetivo que os alunos melhorem como cidadãos, aprendam 

que têm deveres aprendendo a importância de respeitar seus próprios corpos para conquistar 

e manter a saúde e melhorar suas relações intrapessoais e interpessoais. 

 

4. Tema gerador 
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O projeto “Movimente-se” surge da constatação de que a pessoa privada de liberdade dispõe 

de um excessivo tempo ocioso que o adoece e não favorece o seu processo de ressocialização.  

 

5. Público alvo 

Alunos do Sistema Prisional de Brasília, a princípio da PFDF (Penitenciária Feminina do 

DF) e CPP (Centro de Progressão Penitenciária). 

 

6.  Justificativa 

 As alunas da PFDF, assim como alunos dos Presídios masculinos, necessitam de atividades 

físicas para liberar energia, ajudá-los a evitar as drogas, o sedentarismo, a depressão e a 

ansiedade dificultando a aprendizagem e o processo de ressocialização. 

 

7.  Objetivo geral 

Promover a prática esportiva visando a saúde física e mental e auxiliando no processo de 

ressocialização. 

 

7.1. Objetivos específicos 

• Melhorar a concentração 

• Criar hábitos desportivos 

• Melhorar a higiene 

• Harmonizar o convívio 

• Condicionamento físico 

 

8.  Conteúdos 

• Ginástica localizada 

• Alongamento 

• Ginástica aeróbica 

• Futebol 

• Jogos recreativos diversos 

 

9. Metodologia 

As aulas começarão com alongamento. Em seguida serão desenvolvidas atividades aeróbicas 

seguidas de exercícios localizados. Ao final, haverá um momento de ludicidade. 
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É planejado o atendimento de quatro turmas por turno. 

 

10. Cronograma 

      As aulas serão nos turnos matutino e vespertino, praticamente o mesmo horário escolar, 

nos turnos invertidos, 8hs às 12hs e de 13hs às 17hs, conforme a probabilidade das 

instituições, pelo menos três dias na semana. Os dias acertados com o desenvolvimento do 

projeto serão combinados com a direção da escola e com a direção dos presídios. A duração 

deste projeto é de um ano, seguindo normalmente os dias e horários letivos. 

 

11. Bibliografia/referências 

O projeto será desenvolvido tendo como base o trabalho realizado em academias e programas 

de condicionamento físico e relaxamento. 

 

12. Avaliação 

A avaliação será por meio do desempenho físico e do comportamento de cada aluno ao final 

de cada semestre, com auto avaliação. 

 

13.    Referências bibliográficas: 

      - Pinto Guedes , Dartagnan;  EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE MEDIANTE 

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 

        

    - Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar 

DP Guedes - Motriz, 1999 - ceap.br 

 

     -CURRICULO EM MOVIMENTO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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ANEXO VIII – E SE EU FOSSE VOCÊ?  

RECONSTRUINDO HISTÓRIAS 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA 

 
 

 

 

 

 

 

“E se eu fosse você? 

Reconstruindo Histórias” 
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Identificação do Projeto: 

CRE: Plano Piloto 

Título do Projeto: E se eu fosse você? -  Reconstruindo histórias 

Unidade Escolar proponente: Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília) 

Tema do Projeto: Contando e recontando histórias 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto: Professores de 

artes e psicólogos das unidades prisionais 

Etapas/Modalidades da Educação Básica atendidas: 4ª etapa do 1º segmento à 3ª etapa do 

3º segmento. 

Número de Estudantes atendidos: 30 alunos por semestre. 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: salas de aula e bibliotecas 

dos núcleos de ensino das unidades prisionais 

Período de Execução: 2019 

Responsável pela Execução do Projeto: Vanessa Martins Farias Alves Bomfim 

 

 

1. Apresentação 

O projeto “E se eu fosse você? Reconstruindo histórias” é uma iniciativa de 

promover dentro do ambiente prisional uma metodologia educacional diferenciada 

capaz de estimular o autoconhecimento, desenvolver uma auto avaliação, 

autoanálise e promover o processo de ressocialização.  

Trata-se de um projeto em que os indivíduos serão convidados a lembrar, contar, 

escrever, encenar, situações reais vividas por eles, principalmente as situações que 

os trouxeram para a prisão. A intenção é que ao relatar essas situações e vivenciá-

las no espaço educacional eles possam olhar sob um novo prisma, sob o olhar da 

vítima por exemplo, ou de outros personagens da narrativa estimulando, assim, a 

autorreflexão, empatia e solidariedade. Para Freire trata-se de solidarizar: 

A solidariedade, exigindo de quem se solidariza que ‘assuma’ a situação de 

com quem se solidarizou, é uma atitude radical. O opressor só se solidariza 

com os oprimidos quando o seu gesto deixa de ser um gesto piegas e 

sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de amor àqueles. 

Quando para ele os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e 

passam a ser os homens concretos, injustiçados e roubados. (…) Só na 
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plenitude deste ato de amar, na sua existenciação, na sua práxis, se 

constitui a solidariedade verdadeira.”  (FREIRE,2003 P. 42) 

O projeto será composto por oficinas, estrategicamente pensadas, para levar o 

aluno a lembrar e reviver situações do seu cotidiano, lhes permitindo a apropriação 

de suas histórias e a reconstrução do seu projeto de vida.  Eles serão convidados a 

se posicionar diante dos fatos que lhes serão colocados sob uma nova ótica. Nesse 

momento, será oportuno o desenvolvimento do domínio afetivo, a aquisição de 

valores e atitudes assim como as habilidades orais, escritas e de encenação. 

 

2. Título do projeto 

 

O título “E se eu fosse você? Reconstruindo histórias” traduz a necessidade de 

propor aos alunos privados de liberdade a oportunidade de repensar seus atos, se 

colocar no lugar do outro estabelecendo novos comportamentos diante de situações 

semelhantes ou novas. O questionamento “E se eu fosse você?” é um convite para 

que a pessoa se coloque no lugar do outro e assim consiga ver as situações com 

um novo olhar. 

“A empatia é, de fato, um ideal que tem o poder tanto de transformar nossas vidas 

quanto de promover profundas mudanças sociais. A empatia pode gerar uma 

revolução. Não uma daquelas revoluções antiquadas, baseadas em novas leis, 

instituições ou governos, mas algo muito mais radical: uma revolução das relações 

humanas.” (Krznaric,2014) 

Assim, o título do projeto surge de um anseio de propor uma educação libertadora 

e capaz de desenvolver condutas afetivas estimulando os alunos a construírem um 

novo projeto de vida.  

3. Problematização 

 

O Brasil apresenta um sistema prisional ineficiente. Há muitas pessoas privadas de 

liberdade mas ainda existe poucas iniciativas capazes de promover a 

ressocialização. A escola dentro das prisões faz parte dessas iniciativas de 

promoção de políticas públicas capazes de humanizar os espaços prisionais. Porém 

atende poucas pessoas. Hoje, o sistema prisional do DF tem, aproximadamente, 

16.000 presos, deste, um pouco menos de 10% é atendido pela escola formal, ou 

seja, cerca de 1600 internos compõe os Núcleos de Ensino - NUEN das seis 

unidades prisionais do complexo penitenciário.  
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Não há dados que registrem quantos desses 10% voltam a reincidir no crime ou 

cometer outros crimes, mas quem atua no sistema, por vezes, encontra nas 

unidades prisionais alunos que voltam para o sistema por ter infringido a lei. Seja 

pela falta de oportunidade, seja por não conseguir se livrar da vida de criminalidade, 

seja por qualquer outro fator é fato que essas pessoas precisam ser trabalhadas e 

chamadas a pensar e protagonizar uma vida nova, a ter um novo projeto de vida. 

A escola dentro das prisões é um dos braços capazes de estimular o desejo por 

uma vida diferente. Promover uma educação em que haja o compromisso e a 

preocupação de elevar o nível de consciência da realidade que o cerca tornando-o 

capaz de atuar buscando sua emancipação econômica, política, social e cultura é 

fator primordial e existencial da educação nas prisões. 

Diante desse panorama como a educação pode realizar tão complexa função? Já 

está claro que a escola nas prisões não deve reproduzir a escola tradicional, visto 

que a maioria já rejeitou esse modelo de escola. Também está claro que essa 

escola não pode silenciar e oprimir os que ali a procuram, uma vez que é papel da 

escola tirar os alunos desse estado de invisibilidade.   

Cabe a escola nas prisões promover uma educação libertadora, pensar em novas 

metodologias, novos projetos capazes de despertar uma nova forma de relação 

consigo e com as demais pessoas estimulando a aquisição de novos saberes, o 

resgate de suas identidades e de sua subjetividade. 

Pensando assim, e conhecendo o espaço prisional, percebe-se que há poucas 

situações em que os internos tem a possibilidade de desenvolver as inteligências 

intrapessoais e interpessoais. Ambas inteligências são de suma importância para 

que os indivíduos aprendam a conviver socialmente, respeitando as leis 

estabelecidas e as pessoas.  

Quando falamos de Relações Interpessoais, estamos falando da construção de 

identidade e da personalidade do ser humano. A forma como você reage às 

pessoas, como interagem com elas, suas emoções, ações e atitudes quanto às 

pessoas nas quais você se relaciona, é o seu relacionamento interpessoal. É 

através desses relacionamentos que conhecemos melhor os outros e a nós 

mesmos. Gadner, 1995, descreve o que seria o desenvolvimento da inteligência 

intrapessoal: 

“A capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si mesmo e 

utilizar esse modelo para operar efetivamente na vida. O conhecimento de 
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aspectos internos, o acesso aos sentimentos próprios da vida, a gama das 

próprias emoções, a capacidade de discriminar essas emoções e 

eventualmente rotulá-las e utilizá-las como uma maneira de entender e 

orientar o próprio comportamento.” Gardner (1995, p.95) 

Desta maneira, é tarefa da escola, do CED 01 de Brasília, pensar em estratégias 

em que os alunos possam desenvolver essas inteligências. O projeto “E se eu 

fosse você? Reconstruindo histórias”, favorece o desenvolvimentos dessas 

inteligências uma vez que suas ações não tem como foco a informação e o conteúdo 

sistematizado, mas exercícios que oportunizam o desenvolvimentos 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao domínio afetivo. O 

importante não é a transmissão de conteúdo específicos mas despertar uma nova 

forma da relação com a experiência vivida. 

A proposta é que os alunos contem e recontem suas histórias e ao visitar e revisitar 

alguns momentos de suas vidas eles se apropriem de suas identidades, se 

percebem como agentes de suas trajetórias e reconstruam sua subjetividade, a 

partir da reflexão, do autoconhecimento, da autocrítica, da autoanálise e, 

principalmente, da percepção de que existem outras maneiras de agir diante das 

dificuldade da vida.  

Para Freire trata-se de se apropriar da sua trajetória de vida se apercebendo das 

inúmeras influências sociais tornando um ser consciente e, assim, assumindo o 

protagonismo da sua existência: 

“Expliquemo-nos: é que, se, de um lado, a industrialização vem retirando o homem 

nacional de sua tradicional posição quietista ou de seu também tradicional mutismo, 

jogando-o nas aglomerações urbanas, à luta por suas reivindicações, promovendo-

lhe a consciência intransitiva à transitiva ingênua com que, mais permeável ganha 

voz, que antes não tinha, de outro a industrialização vem intensificando formas 

assistencializadoras de ação, (...) e que, ‘domesticando’ o homem, lhe dificultam a 

promoção da consciência ingênua à crítica, somente com a qual chegaremos à 

democracia como forma de vida, permeável e flexível, sobre que se fundará a 

democracia, forma de governo.” (FREIRE, 2003, p.82) 

Para Augusto Cury ao visitar e revisitar seu subconsciente é possível conhecer as 

janelas da memória, abri-las o máximo possível aprendendo a responder 

positivamente às várias situações do cotidiano: 

“A janela da memória é, portanto, um território de leitura num determinado momento 

existencial. Em cada janela pode haver centenas ou milhares de informações e 

experiências. O maior desafio do ser humano em geral, é abrir o máximo de janelas 

em cada situação. Se ela abre diversas janelas, poderá dar respostas inteligentes. 

Se as fecha, poderá dar respostas inseguras, medíocres, estúpidas, agressivas. 
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Somos mais instintivos e animalescos quando fechamos as janelas, e mais racionais 

quando as abrimos.” (CURY, 2013) 

O projeto “E se eu fosse você? Reconstruindo histórias” que, ao contar e 

recontar essas histórias, os indivíduos possam abrir as janelas da memória, explorá-

la, conhecê-la e reeditá-la de maneira saudável e favorável em busca de um 

autoconhecimento e na construção de uma ressocialização saindo de uma 

consciência ingênua para a consciência crítica. 

Para Freire (2003) a passagem da falta de consciência para a consciência ingênua 

ocorre de forma automática, mas o mesmo não ocorreria para evolução à 

consciência crítica. Ela só poderia se concretizar a partir de um trabalho de 

educação com esse propósito. Assim, é necessário pensar em ações educativas 

capazes de fazer com que os indivíduos possam pensar, analisar, avaliar e 

reconstruir. 

 

4. Tema gerador 

 

O projeto “E se eu fosse você?” Reconstruindo histórias” surge da observação 

de que muitas pessoas privadas de liberdade vivem a negação da culpa e acreditam 

ser, simplesmente, vítimas da sociedade, não se demonstrando sensíveis ao 

sofrimento do outro.  Por isso, a necessidade de desenvolver este projeto em que o 

aluno será estimulado a percebe-se como protagonista da sua história e 

responsável pelas suas escolhas. O projeto propõe que o aluno seja capaz de se 

ver a partir de vários olhares. 

 

5. Público alvo 

 

Esse projeto destina-se a alunos do CED 01 de Brasília da 4ª (quarta) etapa do 

primeiro segmento a 3ª (terceira) etapa do terceiro segmento da EJA de três 

unidades do sistema prisional do DF.  

Obs: Para atendimento nas seis unidades serão necessários 2 professores de 

atividades e/ou de Língua Portuguesa. 
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6. Justificativa 

 

Pensar em educação nas prisões é algo desafiador porque são atendidas pessoas 

que nunca se interessaram pela escola. Isso se dá  pelas dificuldades do sistema 

que não vê a escola como algo necessário e importante para as pessoas que ali 

estão, pelo consciente coletivo que enxerga a educação a pessoas privadas de 

liberdade como privilegio, por haver poucos estudos sobre educação nas prisões, 

pela deficiência na formação acadêmica dos profissionais que ali atuam, pela 

legitimidade social de que o ambiente prisional deva ser opressor com as mínimas 

condições possíveis, pelos poucos espaços destinados à educação e 

ressocialização ou pelo baixo efetivo para fazer a escolta dos aluno até a escola. O 

CED 01 de Brasília torna-se escola institucionalizada e assume a responsabilidade 

de oferecer a educação formal dentro das prisões conforme trecho do Projeto 

Político Pedagógico - PPP da escola:  

“A educação exerce um papel fundamental na formação pessoal e social, contribuindo para 

fomentar a reflexão e o exercício da cidadania. Segundo Paulo Freire (2009, p.66), “O que 

importa, realmente, ao ajudar-se o homem é ajudá-lo a ajudar-se”, isto é, a educação deve 

buscar desenvolver habilidades, incentivar a autonomia e a visão crítica da realidade. Esse 

direito é relevante nos mais diversos espaços, inclusive nas prisões. O aprisionamento não 

retira o direito de acesso à escola, ao contrário, a escola pode ser uma possibilidade de traçar 

novos projetos de vida e auxiliar na ressocialização da pessoa privada de liberdade.” (Projeto 

Político Pedagógico CED 01 de Brasília, 2018) 

A escola, neste contexto, reconhece que tem papel fundamental na construção da 

ressocialização de cada pessoa privada de liberdade que adentra os espaços 

educativos. Mas também compreende que o ensino formal e tradicional de 

transmissão de saberes é incapaz de realizar tal função.  

Por isso, surge o projeto “E se eu fosse você? Reconstruindo histórias”. O 

projeto busca dar sentido e significado as práticas educativas desenvolvidas dentro 

da educação nas prisões, visando promover uma educação transformadora, 

emancipadora e crítica da realidade em que os alunos estão inseridos, tornando-os 

capazes de reconstruir suas histórias de vida. 

Espera-se que com esse projeto os alunos sejam capazes de se reconhecerem 

como indivíduos protagonistas e responsáveis pelo seu desenvolvimento e por suas 
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histórias de vida e possam se perceber como agentes transformadores da sua 

própria realidade. 

 

7. Objetivo Geral 

 

Construir a partir do desenvolvimento das inteligências intrapessoal e interpessoal 

novos olhares e posturas frente às várias situações de conflito do nosso dia a dia. 

 

7.1. Objetivos específicos 

 

● Perceber sua trajetória de vida sob um novo ponto de vista.  

● Desenvolver empatia para com as pessoas em situações diversas do 

cotidiano. 

● Desenvolver a escuta sensível. 

● Conhecer, compreender e aplicar as estruturas da narrativa. 

● Produzir narrativas descritivas usando a escrita. 

● Recontar textos narrativos por meio da linguagem oral. 

● Descrever lugares, pessoas, objetos e processos. 

● Construir e criar esquetes a partir da realidade em que estão inseridos 

promovendo uma visão crítica acerca de várias situações de criminalidade 

existentes em nossa sociedade. 

● Ouvir e reconhecer que existem outras formas de se posicionar diante de 

uma mesma situação. 

● Posicionar-se de forma crítica em relação a diferentes temas tratados. 

● Analisar e elaborar desfecho das histórias narradas se posicionando no lugar 

de algum personagem da narrativa. 

● Reconhecer-se como parte de grupos sociais, desenvolvendo os valores e 

princípios necessários para convívio em sociedade, respeitando as 

diferenças culturais. 

8. Conteúdos  

Serão desenvolvidos os conteúdos relacionados a Língua Portuguesa, Artes e 

Ensino Religioso do currículo em movimento. 

Linguagem oral:  
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✔ Narração  

✔ Descrição 

Leitura e interpretação de texto 

✔ Narração - Relatos, experiências de vida. 

Produção escrita 

✔ Estruturas de um texto narrativo. 

Pontuação: pontuação de texto 

Artes: 

✔ Cênicas – teatro do oprimido. 

Ensino Religioso: 

✔ Grupos sociais, família, escola e comunidade 
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9. Metodologia: 

O projeto “E se eu fosse você? Reconstruindo histórias” tem como referencial 

ideológica a pedagogia de Paulo Freire cujo os conteúdos de ensino partem da 

problematização da prática vivida pelos estudantes. Para isso é necessário que haja 

um aprimoramento do diálogo entre professor e aluno. Trata-se de criar um 

ambiente em que ambos caminhem juntos na construção do conhecimento fazendo 

uma contraposição de ideias e argumentos em defesa de um ponto de vista 

apresentando uma significação humana e social para os conteúdos trabalhados. 

Ao mesmo tempo propõe um método “terapêutico” buscando o autoconhecimento, 

auto reflexão, em que o professor é o facilitador da aprendizagem através do 

diálogo. A ênfase será dada às relações e às comunicações incentivando os alunos 

a buscarem o conhecimento por si mesmos. 

Também serão utilizadas as técnicas do Teatro do oprimido, Augusto Boal.  

O “Teatro do Oprimido”, de acordo com o próprio Boal, pretende transformar o 

espectador, que assume uma forma passiva diante do teatro aristotélico, com o 

recurso da quarta parede, em sujeito atuante, transformador da ação dramática que 

lhe é apresentada, de forma que ele mesmo, espectador, passe a protagonista e 

transformador da ação dramática. A ideia central é que o espectador ensaie a sua 

própria revolução sem delegar papéis aos personagens, desta forma 

conscientizando-se da sua autonomia diante dos fatos cotidianos, indo em direção 

a sua real liberdade de ação, sendo todos “espect-atores”. 

Serão utilizados técnicas de sensibilização, trabalhos em grupos de discussão e 

conscientização, debates, dramatização, grupos de observação/grupos de 

verbalização, grupos para formulação/grupos de oposição, leitura e escrita de 

textos, criação de roteiros, aulas expositivas dialogadas. 
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COMO ONDE QUANDO QUEM COM O QUÊ APRENDIZAGENS  

1. Oficina de escuta sensível. 

Atividade em grupo. 
Sala de aula 2 encontros 

Alunos, professoras 

convidadas e psicóloga 

da unidade. 

Não será 

necessários 

recursos 

didáticos. 

Desenvolver a escuta sensível. 

Recontar textos narrativos por 

meio da linguagem oral. 

Descrever lugares, pessoas, 

objetos e processos. 

2. Relato de histórias – conto da 

histórias de vida. 
Sala de aula  2 encontros  

Alunos e professoras 

convidadas 
Data show. 

Perceber sua trajetória de vida sob 

um novo ponto de vista.  

Desenvolver empatia para com as 

pessoas em situações diversas do 

cotidiano. 

3. Aula expositiva dialogada:  

Estruturas da narração. 
Sala de aula 1 encontro Alunos e professora Data show. 

Produzir narrativas descritivas 

usando a escrita. 

Descrever lugares, pessoas, 

objetos e processos. 

Conhecer, compreender e aplicar 

as estruturas da narrativa. 

4. Produções escritas das 

narrativas 
Sala de aula 3 encontros Alunos  - 

Produzir narrativas descritivas 

usando a escrita. 

Descrever lugares, pessoas, 

objetos e processos. 

Conhecer, compreender e aplicar 

as estruturas da narrativa. 

5. Leitura oral das narrativas Sala de aula 2 encontros 
Alunos, professora e 

psicóloga. 
- 

Desenvolver a escuta sensível. 

Recontar textos narrativos por 

meio da linguagem oral. 

6. Cine debate sobre o filme: E se 

eu fosse você 1 
Sala de aula 2 encontros Alunos, professora 

Data show 

Filme. 

Perceber sua trajetória de vida sob 

um novo ponto de vista.  

Desenvolver empatia para com as 

pessoas em situações diversas do 

cotidiano. 
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7. Leitura das narrativas 

 
 

Sala de aula 2 encontros 
Alunos, professora e 

psicóloga 

Data show 

 

Ouvir e reconhecer que existem 

outras formas de se posicionar 

diante de uma mesma situação. 

Posicionar-se de forma crítica em 

relação a diferentes temas 

tratados. 

Analisar e elaborar desfecho das 

histórias narradas se posicionando 

no lugar de algum personagem da 

narrativa. 

Reconhecer-se como parte de 

grupos sociais, desenvolvendo os 

valores e princípios necessários 

para convívio em sociedade, 

respeitando as diferenças culturais 

8. Construção das esquetes  Sala de aula 4 encontros 
Alunos, professora e 

professor de artes 

Data show 

 

Construir e criar esquetes a partir 

da realidade em que estão 

inseridos promovendo uma visão 

crítica acerca de várias situações 

de criminalidade existentes em 

nossa sociedade 

9. Apresentação das esquetes 

Auditório, 

pátio ou 

igreja 

2 encontros 

Alunos, professora e 

professor de artes, 

psicólogas e 

comunidade educativa. 

Data show 

 

Ouvir e reconhecer que existem 

outras formas de se posicionar 

diante de uma mesma situação. 

Posicionar-se de forma crítica em 

relação a diferentes temas 

tratados. 

Analisar e elaborar desfecho das 

histórias narradas se posicionando 

no lugar de algum personagem da 

narrativa. 

Reconhecer-se como parte de 

grupos sociais, desenvolvendo os 

valores e princípios necessários 
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para convívio em sociedade, 

respeitando as diferenças culturais. 

10. Cine debate filme “E se eu 

fosse você 2. 
Sala de aula 1 encontro Alunos, professora. Data show  

Perceber sua trajetória de vida sob 

um novo ponto de vista.  

Desenvolver empatia para com as 

pessoas em situações diversas do 

cotidiano. 

 



 

10. Cronograma: 

 

Será um encontro por semana e por unidade. Serão vinte encontros distribuídos ao 

logo do semestre letivo de 2019. Serão dois grupos por unidade nos turnos matutino 

e vespertino. 

 

11. Bibliografia/referências 

 

Será utilizado o filme: “E se eu fosse você 1 e 2” (2006/2009) de Daniel Filho. 

As atividades e materiais utilizados e utilizado para o desenvolvimento das oficinas 

constará no portfólio do projeto servindo de base para as próximas edições. 
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13. Acompanhamento e avaliação 

 

As avaliações serão formativas ao longo do processo, os registros serão analisados 

durante todo o processo com o auxílio da coordenação pedagógica. As avaliações 

escritas ocorrerão ao final de cada uma das etapas descritas na metodologia. 

Haverá uma avaliação do professor, do aluno e das atividades dos projeto. Os 

instrumentos de avaliação, bem como os resultados serão anexados ao portfólio e 

servirão para realizar ajustes durante a execução do projeto e para a reformulação 

para as próximas edições. 

Será realizado um portfólio com a descrição das atividades realizadas, com fotos e 

com a produção das histórias e desfecho das mesmas. Será também produzida 

uma auto avaliação escrita ao final do projeto. 

 

 

 

 

 

  

https://www.infoescola.com/artes-cenicas/teatro-do-oprimido
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ANEXO IX 
 

Projeto Arte e Cultura em Língua Estrangeira 

 

 

CRE: Plano Piloto / Cruzeiro 

Título do Projeto: Arte e Cultura em Língua Estrangeira 

Unidade Escolar proponente: CED 01 de Brasília 

Tema do Projeto: Ensino de LEM por meio da arte e da cultura 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto: Professores de arte do 

CED 01 de Brasília e de outras instituições, Núcleos de Ensino do Sistema Prisional.  

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: alunos da 1ª à 4ª do 2º segmento e alunos da 1ª à 3ª 

etapa do 3º segmento da EJA. 

Número de Estudantes atendidos: 90 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: celas de aula do CED 01 de Brasília 

Período de Execução: 6 semestres 

Responsável pela Execução do Projeto: Telma Cristiane de Almeida  
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Apresentação 
 
O projeto Arte e Cultura em Língua Estrangeira nasce como mais uma ferramenta 
educacional promovida pelo CED 01 de Brasília para oferecer às pessoas privadas 
de liberdade a oportunidade de aprender a Língua Inglesa ao mesmo tempo em que 
se aprende e se produz arte e cultura.  
A cada semestre letivo os alunos serão imersos em uma forma específica de arte e 
ou cultura. Conheceremos pintores, músicos, escritores, produções 
cinematográficas, arquitetos e designers, e personalidades que fizeram e fazem 
história. 
A arte e a cultura serão protagonistas neste projeto; a Língua Inglesa será o seu 
principal veículo condutor. Os conteúdos e estruturas da Língua Inglesa serão 
estudados gradativamente de acordo com a exigência dos temas abordados em 
sala a fim de possibilitar análises e a expressão de opiniões. Os alunos serão 
estimulados a se expressar oralmente, por meio da escrita e, também, a se tornarem 
criadores de arte e, sobretudo, perceberem que podem ser personagens capazes 
de marcar positivamente a história. 
“Educar não é adestrar, mas ampliar e estimular o repertório para que cada 
ser faça parte da aventura humana. A educação pela arte é poderosa e pode 
mudar, para sempre, a vida de alguém”. (Leandro Karnal) 
 
 
Problematização 
 
O cárcere é um ambiente insalubre, opressor e estressante. Este espaço, que 
deveria ser de ressocialização para que as pessoas privadas de liberdade 
pudessem, após o cumprimento de sua pena, reintegrar-se à sociedade, devido à 
superlotação e políticas públicas insuficientes, não tem conseguido cumprir esse 
papel ressocializador satisfatoriamente. O indivíduo que cumpre pena no regime 
fechado, se não tiver acesso ao estudo ou ao trabalho, estará fadado a contar os 
seus dias, ano após ano, no cárcere para retornar um dia à sociedade menos 
sociável e sem nenhuma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Oferecer 
educação de qualidade e oportunidades diferenciadas de arte e cultura é primordial 
para que a pessoa privada de liberdade seja capaz de repensar seus atos e tenha 
condições reais de estabelecer metas de trabalho e de vida para escrever uma 
história de superação e sucesso pós-cárcere.  
 
 
Tema gerador 
 
Ensinar a Língua Inglesa por meio da arte e da cultura vai ao encontro da função 
social do CED 01 de Brasília descrita no PPP da escola: 
“Promover o processo de ensino e aprendizagem no Sistema Prisional de 
modo a oportunizar aos educandos o desenvolvimento de competências e 
habilidades nas dimensões cognitiva, afetiva, social, criativa e intelectual, 
objetivando sua autonomia crítica para o pleno exercício da cidadania. 
Disponibilizar ações educativas que estejam diretamente interligadas aos 
pilares da ressocialização (trabalho, família, arte-cultura e espiritualidade) 
também aos demais privados de liberdade”. 
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Ao ser capaz de se comunicar bem em uma língua estrangeira não só as 
oportunidades de trabalho e o acesso à informação e cultura são ampliadas para o 
ser humano, mas o seu desenvolvimento cognitivo e autoconfiança são também 
atingidos. Atrelando o ensino da Língua Inglesa ao estudo da arte e da cultura o 
projeto visa a promoção da criatividade, da expressão afetiva e o desenvolvimento 
intelectual dos alunos. Sendo conhecedores de diversas formas de arte e de cultura, 
esses alunos serão, dentro do sistema prisional, multiplicadores em potencial de 
uma nova forma de olhar e enxergar o mundo; terão um novo repertório para as 
conversas em suas celas, com seus familiares nos dias de visita e, após o tempo 
de reclusão, com a sociedade. 
 
Público alvo 
 
Alunos do CED 01 de Brasília, concluintes do ensino médio e classificados do NUEN 
das unidades prisionais de regime fechado do Distrito Federal. 
 
Justificativa 
 
A função principal do sistema prisional é ressocializar as pessoas que estão ali, 
privadas de liberdade, cumprindo suas penas. A educação é uma das formas de 
promover essa ressocialização. O ensino de uma língua estrangeira por si só já é 
uma forma de contribuir para a ressocialização visto que amplia o conhecimento do 
estudante e as suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Ensinar 
essa língua estrangeira por meio da arte e da cultura vai além da ampliação de 
conhecimento. Está comprovado que a arte melhora o bem-estar e diminui as 
emoções negativas. Portanto, esse projeto tem como meta, além do ensino de uma 
língua estrangeira, diminuir o nível de estresse e ansiedade no ambiente prisional, 
ajudar os alunos a expressar e canalizar seus sentimentos e emoções e repensar 
seus valores e conceitos para serem capazes de respeitar diferenças e criar novos 
comportamentos. 
 
Objetivo geral 
 
Ensinar a Língua Inglesa por meio das diversas formas de arte e da cultura. 
 
Objetivos específicos 
 

● Desenvolver a habilidade de comunicação, fluência e escrita da Língua 

Inglesa.                                   

● Conhecer as artes e as culturas que influenciaram o mundo e aquelas que 

surgem no mundo contemporâneo. 

● Integrar os alunos em atividades nas quais possam expressar suas ideias e 

sentimentos. 

● Utilizar a arte como forma de aliviar tensões e repensar valores. 

 
 
Conteúdos 
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Os conteúdos e estruturas da Língua Inglesa serão abordados conforme a 
necessidade exigida para a comunicação em sala dentro dos temas abordados a 
cada semestre, conforme o quadro a seguir. 
 

 Temas  Conteúdos 

1º semestre Principais pintores da história (passada e 
contemporânea) e suas obras mais importantes. 
Ex: Van Gogh, E. Di Cavalcanti, Pablo Picasso, 
Elizabeth Peyton, Eduardo Kobra 
 

● Vocabulário 
● Tempos verbais 
● Expressões 

idiomáticas 

2º semestre Principais músicos da história (passada e 
contemporânea) e seus maiores sucessos.  
Ex: Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, 
Jimi Hendrix, Lady Gaga 

● Vocabulário 
● Tempos verbais 
● Expressões 

idiomáticas 
 

3º semestre Principais arquitetos e designers do mundo e suas 
obras. 
Ex: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Oscar 
Niemeyer, Lina Bo Bardi, Tadao Ando, Marcelo 
Rosenbaum, Patricia Urquiola 

● Vocabulário 
● Tempos verbais 
● Expressões 

idiomáticas 
 

4º semestre Principais criações cinematográficas da história. 
Ex: Inception, The Wizard of Oz, Back to the 
Future, Dancing in the Rain, Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind 

● Vocabulário 
● Tempos verbais 
● Expressões 

idiomáticas 
 

5º semestre Personalidades mais influentes do mundo. 
Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, karl Marx, 
Nicolau Maquiavel, Tomás de Aquino 

● Vocabulário 
● Tempos verbais 
● Expressões 

idiomáticas 
 

6º semestre Principais escritores do mundo (passado e 
contemporâneo) e suas obras mais importantes. 
Ex: William Shakespeare, Charlotte Brontë, Aldous 
Huxley, Oscar Wild 

● Vocabulário 
● Tempos verbais 
● Expressões 

idiomáticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia 
 
A cada semestre um tema relacionado à arte e à cultura será trabalhado em sala. 
Os alunos receberão os insumos e terão a oportunidade de expressar suas 
impressões e opiniões, questionar e produzir conteúdos artísticos e culturais (textos, 
músicas, peças teatrais, pinturas, desenhos...) relativos ao tema abordado. 
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As aulas serão realizadas utilizando a língua portuguesa e inglesa. Gradativamente, 
a língua portuguesa deverá ser substituída pela língua inglesa de forma que, ao final 
dos seis semestres do projeto, os alunos sejam capazes de se comunicar utilizando 
exclusivamente a língua inglesa. 
O vocabulário e estruturas da língua inglesa serão apresentados e explicados em 
sala de acordo com as necessidades dos alunos para se comunicarem e 
expressarem opiniões e impressões durante as aulas. Atividades de prática desse 
vocabulário e das estruturas não serão realizados durante as aulas, mas em cela 
como atividade indireta. Os alunos receberão os gabaritos para corrigirem essas 
atividades e poderão tirar dúvidas na sala de aula. 
Cronograma 
 
Os alunos terão três horas de aula ofertados semanalmente no turno matutino ou 
vespertino nos dias estipulados pelo CED 01 de Brasília em concordância com os 
núcleos de ensino do sistema prisional. 
A duração total do projeto será de seis semestres letivos, seguindo normalmente o 
calendário escolar das escolas públicas do Distrito Federal. 
 
 
Avaliação 
 
Os alunos serão avaliados semestralmente de forma escrita e oral. As atividades 
avaliativas serão realizadas em sala de aula e considerarão a evolução na 
compreensão, na fala e na escrita em língua inglesa de cada aluno. Não haverá 
prova formal. Serão consideradas avaliações as atividades de discussão, os 
exercícios de compreensão auditiva e visual e os materiais produzidos 
individualmente e em grupos. 
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ANEXO X - Cela de aula: narrativas construídas com a liberdade 
de errar 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA 

 

 

 

 

 

Dados de Identificação do Projeto 

 

CRE: Plano Piloto 

Título do Projeto: Cela de aula: narrativas construídas com a liberdade de errar 

Unidade Escolar proponente: Centro Educacional 01 de Brasília 

Tema do Projeto: Leitura e produção oral e escrita de textos 

Parcerias (internas e externas à Escola) envolvidas na Execução do Projeto: Núcleos de Ensino do 

Sistema Prisional do DF 

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: 2º e 3º segmento EJA 

Número de Estudantes atendidos: de 20 a 30 por semestre 

Espaços Utilizados para Desenvolver as Atividades do Projeto: sala de aula na ATP (Ala de Tratamento 

Psiquiátrico) 

Período de Execução: ano de 2019 

Responsável pela Execução do Projeto: Márcia Daniela Nunes Fernandes 
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Apresentação 

“A escola existe para estimular a “gula” pelas delícias de poder saber...” 

Rubem Alves 

 

 A maior parte da população carcerária, segundo dados oficiais do INFOPEN (2014), 

é formada por pessoas jovens e com baixa escolaridade, isto é, uma multidão no auge da sua 

capacidade física, intelectual e laborativa. Por isso, conceber que alguém nestas condições e 

com tempo para evoluir dado seu período de encarceramento, não participe de práticas 

educativas formais é no mínimo negligência das partes competentes. Além de descumprir a 

legislação nacional regulamentada na LDB (Lei nº 9.394/1996), e na LEP (nº 7.210/1984), e 

internacional como as indicadas no documento “Regras mínimas para o tratamento de 

reclusos”, aprovadas pelo conselho econômico e social da ONU, em 1957, que já previa o 

acesso à educação de pessoas encarceradas.  Deste modo, faz-se necessária a oferta de mais 

atividades que busquem contribuir para a educação do indivíduo nos seus vários aspectos. 

  Dentre as situações escolares mais angustiantes sobressaltam-se as relacionadas às 

competências leitora e escritora dos educandos. Este quadro demonstra o dever de se ter um 

professor específico que trabalhe as reais dificuldades dos alunos, ou seja, leitura e escrita, 

pois com o desenvolvimento dessas competências são grandes as possibilidades de 

aperfeiçoar a oralidade, o raciocínio lógico, a criatividade do aluno e a compreensão e 

interpretação de informações exigidas nas várias etapas da vida. 

De maneira coerente com o PPP, o CED 01 de Brasília busca com esta proposta 

intervir eficaz e pedagogicamente no sentido de combater esse quadro de defasagem das 

habilidades básicas de leitura e de escrita. É bom esclarecer que o presente projeto não 

reivindica um profissional que ministre aulas de reforço ou recuperação, mas tenha tempo de 

aprofundar aspectos pouco trabalhados que levam ao fracasso escolar e profissional do 

indivíduo adulto. 

 

 

2) Título do projeto 

 

          O título escolhido para este projeto é “Cela de aula: narrativas construídas com a 

liberdade de errar”. Com este título, procuramos chamar a atenção para as aprendizagens 



209 

 

desenvolvidas neste ambiente e contrastar com a opressão que a escola também pode oferecer 

em vez de um clima no qual o erro não é coibido. Esta proposta também visa que o processo 

de ensino-aprendizagem possa acontecer de forma significativa, sem desprezar nem o saber 

do aluno nem as regularidades da língua nos variados gêneros textuais e contemplando a 

interdisciplinaridade nas diversas áreas do conhecimento.  

 

3) Problematização 

 

          Conforme o Currículo em movimento, “a EJA nas prisões não se limita apenas à 

escolarização, mas também reconhece a educação como direito humano fundamental para a 

constituição de pessoas autônomas, críticas e ativas frente à realidade em que se encontram” 

(pag.13). Contudo, ao retomarem seus estudos, quer seja na forma da EJA ou nos exames do 

ENCCEJA e ENEM, os alunos que se encontram nos estabelecimentos penais demonstram 

grande deficiência nas atividades que exigem deles uma elaboração escrita. Entre os 

principais motivos desta dificuldade é o fato de que evadiram do ambiente escolar há muitos 

anos e têm carregado consigo uma formação que não supriu suas carências nesta área. Este 

fator é para eles altamente desestimulante e inibidor no que se refere a buscar outro tipo de 

realização e avançar tanto nos estudos como sentir-se preparado para mercados de trabalho 

mais compensativos.  Percebemos como educadores que este tema merece ser mais 

desenvolvido e ir além das habituais ações executadas em sala de aula, que se mostram 

insuficientes por questões de tempo e concorrência com outros aspectos curriculares. Além 

de que, neste ambiente com diversidades de penas, rotatividade dos egressos e distâncias 

físicas, por vezes há a impossibilidade de se dispor de turmas que atendam às necessidades 

dos alunos e que deixam uma lacuna entre esta necessidade e a oferta da escola. Neste sentido, 

projetos seriam mais adequados. O aluno talvez num primeiro momento não tivesse como 

progredir de série como na escola, mas ao menos estaria sendo preparado para quando houver 

esta oportunidade.  

           Assim sendo, procurou-se construir este projeto como meio de oferecer instrumentos 

que preparem o aluno no desenvolvimento de habilidades orais e escritas da língua 

resgatando a sua autoestima e sua autonomia, possibilitando a reinserção social. Partiu-se da 

concepção que o educando deve atuar de forma efetiva no seu processo formativo. E 

reafirma-se com esta proposta a defesa do direito à educação de forma que aqueles que se 

encontram em situações adversas não sejam dele privado.  
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Escolha do tema gerador 

 

            O ponto de partida é a própria dificuldade dos alunos em executar produções escritas. 

E baseado nisso, desenvolver práticas de leitura e escrita que visem autonomia do educando 

e ações que melhorem o seu desempenho. Paulo Freire em sua obra "Pedagogia da 

Autonomia" afirma que "quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender" (FREIRE, 1996, p.23). O professor só terá este papel fundamental quando instigar 

o conhecimento aos alunos, não apenas os ensinar de forma unilateral e reconhecer que do 

outro lado também está um ser cheio de conhecimento e leitura de mundo e com capacidades 

criativas que podem vir à tona num processo educativo. Sem o medo de errar, escreve-se com 

liberdade buscando-se conexão com a vida real. Escrever não é uma habilidade inata que 

apenas alguns possuem, no entanto pode ser aprendida e desenvolvida e neste percurso a 

leitura é um alimento primordial por encher a cabeça de ideias. Como afirma ANTUNES 

(2003): “Se faltam ideias, vão faltar as palavras”; 

   

 

Público Alvo 

 

Alunos da EJA do 2 e 3 segmentos que se encontram na Ala de tratamento psiquiátrico (ATP) 

e não são atendidos nestas séries por falta de turma adequada a suas respectivas séries. 

Incluindo, o público feminino que deve ser atendido separadamente e que atualmente não 

participa de nenhuma atividade escolar ,nem mesmo provas do ENCCEJA e ENEM . 

Recomenda-se que não se exceda a quantidade de 10 alunos por turma para que o tempo seja 

suficiente para orientar os alunos em suas produções. 

              Existem duas possibilidades de formação das turmas conforme a demanda: 

Opção 1 

Uma turma masculina com máximo de 10 alunos no período matutino e três aulas semanais. 

Uma turma feminina com máximo de 10 alunas no período vespertino e três aulas semanais. 

 

Opção 2 

 

Duas turmas masculinas com  máximo de 10 alunos,uma no período matutino e outra no 

vespertino e duas aulas semanais. 
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Uma turma feminina com máximo de 10 alunas e duas aulas semanais, uma no período 

matutino e outra no vespertino. 

 

Justificativa 

 

              Como professores do sistema prisional sabemos que quanto maior o número de 

atividades possíveis para reintegrar o educando haverá ganhos significativos de todos os 

lados, inclusive na segurança, porque estudantes são os mais disciplinados. Além disso, 

existem ambientes que devido ao tempo de permanência do reeducando ou condições 

diversas de cada presídio não existem salas de aula que os atenda. Neste caso, ficam sujeitos 

apenas às provas do ENCCEJA e ENEM. Estes, nestas ocasiões demonstram suas 

insatisfações e dificuldades chegando inclusive a desistir das provas. Tudo isso somado a 

baixa autoestima, e pouca perspectiva de vida. Para estes educandos que deveriam ter a 

oportunidade de exercitar as habilidades correspondentes à leitura e escrita e diminuir as 

barreiras que se encontram no processo de escolarização dentro do sistema, um projeto assim 

é de grande importância. E sua contribuição para aqueles que não têm acesso a escola, pode 

ser inclusive determinante para reconstrução de projetos de vida. E como preconiza o 

Currículo em movimento “significa proporcionar a esses estudantes a instância de construção 

coletiva com um convívio de participação social não contemplado em nenhum outro espaço 

da prisão” (p.13). 

 

Objetivos 

 

 Objetivo Geral: Ampliar a competência leitora e escritora dos educandos fornecendo-lhes 

recursos para suprir as carências no uso da língua enfatizando sua função comunicativa. 

 

Objetivos específicos: 

 *Valorizar a autoria dos alunos; 

*Trabalhar as regularidades da língua nos variados gêneros; 

* Orientar o aluno na aquisição de padrões adequados; 

* Estimular a autoconfiança e a capacidade de exercer a cidadania pelo domínio do uso da 

língua materna; 

*Melhorar a autoestima do educando e a sua capacidade de aprender e aperfeiçoar-se; 

*Enriquecer o vocabulário e ampliar ideias dos estudantes; 
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* Desenvolver nos educandos formas de expressão; 

*Oferecer ferramentas que auxiliem o aluno a aprimorar a escrita; 

* Capacitar os educandos para o ENCCEJA e ENEM. 

 

Conteúdos: 

 

_Língua, linguagem, identidade e regionalismo; 

_ Linguagem verbal e não verbal; 

_ Estudo do vocabulário contextualizado; 

_ Leitura de textos literários e não literários; 

 - Produção oral e escrita de textos descritivos, narrativos e dissertativos; 

- Sinais de pontuação; 

- Escrita e reescrita de parágrafos utilizando sinônimos e antônimos; 

_ Emprego de letras maiúsculas e minúsculas; 

_ Translineação; 

- Concordância nominal e verbal; 

_ Gêneros textuais orais (apresentações, exposições, debates), considerando as etapas de 

planejamento, produção e revisão; 

_ Gêneros textuais escritos considerando as etapas de planejamento, produção e revisão; 

_ Substituição de palavras e expressões em frases e parágrafos em consideração às diversas 

possibilidades de construção de sentidos nos textos; 

_ Leitura, declamação e produção de poemas (em prosa e em verso); 

_ Redação oficial: relatório, resumo, resenha, ata, currículo de vida, abaixo assinado, 

ouvidoria (reclamação), ofício, memorando, 

_ Estudo introdutório da colocação pronominal associado ao debate em torno da variação 

linguística; 

_ Regras básicas de ortografia: o novo Acordo Ortográfico; 

_ Ambiguidade, paráfrase, ironia e efeitos de humor; 

_ Denotação e conotação; 

- Produção de textos argumentativos, consoantes com as experiências de vida e saberes dos 

estudantes, o mundo do trabalho; 

- Coesão e coerência; 

- Leitura dramática; 

 

_ Projetos de pesquisa interdisciplinar; 
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- Palavras semanticamente associadas. 

 

 

 

Metodologia 

 

               Serão desenvolvidas oficinas que trabalhem em concordância com a bibliografia 

apresentada, dos quais são caminhos norteadores os passos abaixo: 

 - Conscientizar os alunos da importância da leitura para alcançar o êxito na escrita; 

 - Esclarecer que cada tipo de texto tem suas regras próprias.  

-Firmar que toda escrita e apresentação oral deverá ser feita para um leitor / destinatário 

previamente combinado no início da atividade e, consequentemente, haverá direito de 

resposta e apreciação de outros; 

- Praticar como passos o planejamento, a escrita, a revisão e, por fim, a reescrita ou escrita 

do texto final. Para tanto, serão usadas quantas aulas forem necessárias; 

- Publicar os textos em revista ou jornais da escola; 

- Explorar as funções da leitura: ler para informar-se; ler por prazer; e ler para entender 

particularidades da escrita; 

- Desfazer mitos como a superioridade de certos “falares”; 

- Revisão individual e coletiva de acordo com a finalidade daquele texto específico.  

 

 Como o planejamento será periódico procurando atender as necessidades dos alunos, apenas 

exemplificamos uma das possíveis atividades desenvolvidas. As demais serão anexadas ao 

relatório. 

 

Como  Onde Quando 

 Oficinas de contar histórias 

inventadas ou reproduzi-las de 

fontes escritas, rodas de leitura. 

Sala de aula, biblioteca, 

 pátio, outros como laboratório 

de informática. 

 No período de um semestre. O aluno 

receberá certificado de participação 

de horas que conseguiu presença. 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que se pretende 

alcançar  
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Professor responsável   Materiais didáticos básicos e 

suportes como livros, cartazes, 

projetor, dicionários. Todos 

ofertados pela escola, pois o 

encarceramento não dá 

condições do aluno providenciar 

seu material. 

 Socializar as experiências de vida por 

meio de textos orais e escritos como o 

Diário de bordo. 

Articular a leitura de textos literários 

à tipologia textual. 

 

 

Cronograma: 

 

 O atendimento pode ser feito a duas turmas três vezes por semana em turnos diferentes ou 

três turmas duas vezes por semana conforme necessidade. À medida que forem surgindo 

vagas devido a saída dos estudantes podem-se matricular outros.  

 

Bibliografia/referências: 

O material utilizado (produzido ou compilado) para o desenvolvimento das atividades será 

anexado ao projeto servindo de base para as próximas edições. 

 

Revisão bibliográfica 

 

ANTUNES, Irandé.  Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 

2003. 

 

 BRASIL. Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União. 

Brasília, DF, 13 jul. 1984. 

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e B. Lei n 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

 

CURRÍCULO em movimento da educação básica educação de jovens e adultos, Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, 2013.  

 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 19 Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
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_______. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 

1987. 

_______. Educação e mudança.  9 Ed. Rio de Janeiro. Paz e terra, 1983. 

_______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 39 ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996. 

_______.  Pedagogia do oprimido. 7 Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 

KLEIMAN, Ângela B. Concepções da escrita na escola e formação do professor. In: 

VALENTE, André. (Org.) Aulas de Português: Perspectivas Inovadoras. Petrópolis: Rio de 

Janeiro: Vozes, 1999.  

 

LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS INFOPEN-  

junho 2014. Disponível em: <www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-

infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em 19 out. 2018. 

 

MARCHIONI, Rubens. Escrita criativa: da ideia ao texto. São Paulo: Contexto,2018. 

 

MARCUSCHI, L. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P.; 

MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.). Gêneros textuais e ensino. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2005. 

 

PROJETO Político- pedagógico do Centro Educacional 01 de Brasília, escola mantida pela 

Secretaria de Estado de Educação do DF e Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto/Cruzeiro, Distrito Federal. 

 

 

 

Acompanhamento e avaliação 

 

           O acompanhamento do projeto se dará junto à coordenação em reuniões de 

planejamento e definição de metas sendo feito o registro através de relatórios com a descrição 

das oficinas realizadas semestralmente. 

 

 

http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/news/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
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Avaliação do aluno  

           

         A intenção não é avaliar com nota como prova, mas em função da aprendizagem 

desenvolvida pelo aluno durante sua trajetória. Levar o aluno a autocorreção comprovando o 

seu sentido. Os resultados apresentados devem servir para o planejamento do próximo 

semestre identificando as dúvidas e hipóteses que os alunos demonstraram no momento da 

escrita. 

           Algumas questões devem ajudar professor e alunos a avaliarem suas apresentações e 

textos escritos: 

1- Em que o trabalho não foi apropriado? 

2- Que opções existem para reestruturação do que foi dito? 

3- O estudante aprimorou sua capacidade de conferir seu texto destacando modificações 

necessárias? 

4- Faltou clareza ao texto? 

5- Existe facilidade para entender o que se quer comunicar? 

6- A escolha das palavras foi adequada? 

7- O texto mostra ordem na sequência das ideias? 

8- Usou ideias muito previsíveis ou palavras desnecessárias? 

9- Há erros de ortografia? 

10-  Desenvolveu a capacidade comunicativa da língua?  
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ANEXO XI  

PROJETO “HQUESTÃO:  

O PLURISSIGNIFICADO DA LINGUAGEM COMO AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO 

DA CIDADANIA DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 

  

“Ainda bem que sempre existe outro dia. 

E outros sonhos. 

E outros risos. 

E outras pessoas. 
E outras coisas.” 

(Clarice Lispector)  

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
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Título do Projeto: HQuestão: o plurissignificado da linguagem como auxílio na 

construção da cidadania de pessoas privadas de liberdade. Unidade Escolar 

Proponente: Centro Educacional 01 de Brasília.  

Tema do Projeto: A História em Quadrinhos como suporte à produção textual, à leitura, à 

aprendizagem significativa, à reflexão quanto à vida, atribuindo novos significados de estar 

em sociedade.  

Parcerias (internas e externas ao Centro Educacional 01 de Brasília) envolvidas na 

execução do projeto: Direção da escola, NUENs – Núcleos de Ensino do Complexo 

Penitenciário de Brasília – DF.   

Etapa/Modalidade da Educação Básica atendida: EJA – do sexto ano do Ensino 

Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio.   

Número de estudantes atendidos: 20, podendo ser ampliado de acordo com a demanda. 

Espaços utilizados para desenvolver as atividades do projeto: Sala de aula, bibliotecas e 

pátios da penitenciária.   

Período de execução: ano letivo de 2019.  

Responsável pela execução do projeto: Professora Maria Aparecida de Sousa Menegassi 

– Matrícula: 48599-3.  

  

APRESENTAÇÃO   

 A educação é, por essência, transformadora. Em qualquer espaço abre caminho para 

possibilidades e a educação em prisões não contraria esta lógica, pois contribui para a 

recuperação da pessoa aprisionada que, ao retornar à sociedade, pode dar continuidade a 

um projeto de vida que se paute pela boa convivência. Contudo, de acordo com Rangel 

(2009), as prisões são instituições estatais complexas, tendo em vista que abriga a 

concentração da maior parte das dificuldades de uma sociedade – quanto à educação, é o 

fracasso escolar, o analfabetismo, a exclusão social etc. E o desafio posto é o de 

transformá-las em ambientes educativos.  

 Por oportuno, estudos apontam que a leitura e a escrita estão distanciadas dos alunos, o 

que assume um viés de extrema preocupação. Assim, na tentativa de minimizar os danos, 

cabe à escola propiciar espaços que promovam a formação leitora e escritora, habilidades 

imprescindíveis à formação da pessoa em franco desenvolvimento, tornando-a uma leitora 

competente. Portanto, o trabalho com as Histórias em Quadrinhos – HQs subsidiam o 

desenvolvimento de uma comunicação mais fluida, tendo em vista que o aspecto lúdico 

propicia que o aprendizado se torne eficiente e significativo. O projeto em tela intenciona 

ser inserido no Projeto Político Pedagógico – PPP do Centro Educacional 01 de Brasília – 

CEd 01, tendo por objetivo a leitura e a criação textual críticas a partir das histórias em 

quadrinhos, atribuindo significado ao ato de ler e escrever a partir de reflexões sobre a 

sociedade contemporânea.  

O público-alvo será as pessoas privadas de liberdade matriculadas nessa Unidade de 

Ensino, tendo caráter prático e metodológico, pautando-se por uma ação educativa 

reflexiva face às demandas sociais e culturais, bem como às especificidades peculiares de 

pessoas que estão sob a tutela do Estado. Tenciona, ainda, contribuir para a formação do 

alunado quanto ao exercício da cidadania, à criticidade coerente e à inserção responsável na 

sociedade. Este projeto fundamenta-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e na 
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Lei de Diretrizes e Bases – LDB, nos quais a leitura e a escrita são eixos primordiais da 

proposta curricular vigente.   

 Esta proposta, portanto, alinha-se à Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); 

ao ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal (1988); Lei de Diretrizes e 

Bases de Educação (1996); e à Lei de Execução Penal (1984). Quanto à Constituição 

Federal, esta consagra a educação básica como pública e gratuita, ou seja,  

“educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa” (art. 205 da 

Constituição Federal, 1988). Salienta, ainda, que essa educação terá vínculo com a 

cidadania e o seu pleno exercício, bem como para a “qualificação para o trabalho” (CF, 

1988). É, pois, um direito fundamental; alinha-se, também, a pensadores que fomentam a 

reflexão crítica quanto ao direito de ocupação dos espaços públicos por sujeitos – aqui em 

evidência os privados de liberdade – constituídos por invisibilidades, ratificando que “Os 

espaços e as instituições reproduzem a não coexistência, a impossibilidade da copresença 

do Nós e dos  
Outros” (ARROYO, 2014, p. 50), o que confere a certeza de que  Por aí passam em nossa 

formação social uma das pedagogias “eficazes” em que os coletivos populares 

são pressionados a se apreenderem invisíveis, irreconciliáveis, do outro lado da 
linha. Uma longa história de pedagogias de subalternização” (ARROYO, 
2014, p. 50) (Grifos nosso)  

 Dessa forma, é preciso compromisso com o ato pedagógico, tendo em vista que ensinar 

passa pela investigação das muitas lacunas existentes na formação da educação da pessoa 

jovem e adulta que urge por uma pedagogia que a entenda e a represente. Freire (1997) 

observa que a ação pedagógica precisa ter contornos de reflexão da prática em si mesma, 

pois  
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar 
a novidade. (FREIRE, 1997, p. 29)  

 Na LDB (Lei 9.394/1996), portanto, se inscreve a Educação de Jovens e Adultos – EJA 

como modalidade destinada às pessoas que não acessaram a escola ou interromperam os 

estudos, abrangendo as pessoas encarceradas. Ademais, o documento de âmbito 

internacional Regras mínimas para o tratamento de reclusos, validado pela Organização 

das Nações Unidas – ONU (1957), aponta para as especificidades de pessoas encarceradas. 

Como salienta Carreira (2009, p. 11), a educação assume uma dimensão maior: está 

vinculada ao trabalho, ao lazer, à cultura com vistas à saúde não só física, mas à mental, o 

que dialoga diretamente com os princípios ressocializadores. O documento observa que  
[...] devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os 
reclusos, incluindo instrução religiosa. A educação de analfabetos e jovens 
reclusos deve estar integrada no sistema educacional do país, para que depois da 
sua libertação possam continuar, sem dificuldades, a sua formação. Devem ser 
proporcionadas atividades de recreio e culturais em todos os estabelecimentos 
penitenciários em benefício da saúde mental e física. (Grifos nossos)  

 Dessa forma, este projeto pretende, também, provocar transformações a partir da relação 

das pessoas envolvidas, o que possibilitará a elaboração de novos significados, de novos 

sentidos de estar em sociedade – ou de se preparar para o retorno a ela. Dar sentido à vida, 

contudo, é processual e dinâmico, e se estabelece em espaços individuais e sociais, por 

sujeitos que carecem de uma pedagogia que contemple sua pluralidade, não obstante 

também ser singular. Dar suporte à expressividade desse sujeito aponta para o pensar a sua 
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trajetória existencial, na qual perpassam encontros e desencontros – intencionais ou não –, 

mas que subsidiam a conquista de um lugar que a ele pertence nessa relação dialógica. Essa 

conquista pode ser viabilizada a partir de um pensamento que expresse a vontade de 

libertarse das tensões cotidianas e insalubres de um espaço prisional, pois questionamentos 

(coerentes) provocam rupturas essenciais à sobrevivência psíquica. González Rey (2003, p. 

227) acrescenta que   
o sujeito aparece nos momentos de sentido em que pensa. E é a sua capacidade 
geradora de sentidos, por meio do pensamento, um dos elementos centrais no 
desenvolvimento da sua capacidade para produzir rupturas. No exercício de sua 
capacidade pensante, o sujeito constitui-se como elemento central de caráter 
processual da subjetividade.  

 Oportunizar uma metodologia teórico-prática de forma lúdica contribui para que o aluno 

interaja positivamente e não se desresponsabilize diante de escolhas afetivas e sociais; para 

que reflita sobre o seu papel dentro do seu grupo de convivência; para verificar a qualidade 

das interações estabelecidas no seu cotidiano.  

HISTÓRICO  

A Educação Básica ofertada nas unidades prisionais do Distrito Federal está sob a 

tutela do Centro Educacional 01 de Brasília – CEd 01, orientada pelas normativas da 

Secretaria de Estado de Educação, bem como às da segurança. Assim, a educação é uma 

política pública abrangente que potencializa direitos e deveres que convergem para a 

construção do ser humano histórico e social que é, num tempo-espaço paradoxal entre 

espontâneo/natural e o adverso/contraditório. A educação em prisões maximiza esse 

entendimento, tendo em vista sua atuação para além da escolarização formal prescrita, ou 

seja, tem a incumbência de contribuir para o êxito de pessoas em privação de liberdade 

quanto a, sobretudo, seu retorno à sociedade. O Parecer CNE/CEB nº 4/2010 reitera a sua 

importância ao analisar que  
Compreendendo a educação como um dos únicos processos capazes de 
transformar o potencial das pessoas em competências, capacidades e habilidades, 
e o educar como ato de criar espaços para que o educando, situado organicamente 
no mundo, empreenda a construção do seu ser em termos individuais e sociais, o 
espaço carcerário deve ser entendido como um espaço educativo, ambiente 
socioeducativo. Assim sendo, todos que atuam nessas unidades (...) são 
educadores e devem estar orientados nessa condição. Todos os recursos e 
esforços devem convergir, com objetividade e celeridade, para o trabalho 
educativo. (p.14).  

A disciplina de Língua Portuguesa, dessa forma, é oficialmente contemplada pelo 

parecer e abrange todos os segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Contudo, 

estatísticas oficiais salientam que o fracasso da universalização do ensino tem impacto 

direto não apenas no ensino regular, mas especialmente na Educação de Jovens e Adultos e, 

por consequência, na EJA em prisões. Aprender a ler a língua materna requer habilidades 

específicas que, se não estimuladas, ratificam a precarização da compreensão leitora e 

alimentam definitivamente essas estatísticas. O projeto em tela pretende contribuir para que 

as crescentes demandas educativas ajudem a suprir as lacunas existentes que precisam ser 

preenchidas por uma educação significativa, diferenciada, reflexiva. Como expõem Araújo; 

Mercado (2007), as HQs se pautam, em sua maioria, por histórias breves cujos enredos são 

narrativas realizadas quadro a quadro, tendo a imagem como argumento principal, 

sobressaindo o discurso direto e a marca da oralidade coloquial.   

Com essas características marcantes, as HQs tiveram sua consolidação dificultada, 

pois eram vistas como subversivas e questionáveis face às normas gramaticais vigentes. 
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Contudo, ao ocuparem espaços em revistas e jornais, puderam ocupar um destaque em 

ascendência por terem aceitação quase que instantânea nas classes pouco escolarizadas, em 

princípio. Entretanto, como considera Vergueiro (2010, p. 17),   
Inevitavelmente, também as histórias em quadrinhos passaram a ter um novo 
status, recebendo um pouco mais de atenção das elites intelectuais e passando a 
ser aceitas como um elemento de destaque do sistema global de comunicação e 
como uma forma de manifestação artística com características próprias. O 
despertar para os quadrinhos surgiu inicialmente no ambiente cultural europeu, 
sendo depois ampliado para outras regiões do mundo. Aos poucos, o 
“redescobrimento” das HQs fez com que muitas barreiras ou acusações contra 
elas fossem derrubadas e anuladas.  

Por ser um gênero icônico ou icônico-verbal narrativo com linearidade temporal 

alinhando-se quadro a quadro (MENDONÇA, 2005), esse gênero se constitui por desenhos 

em quadros de diferentes tamanhos, sendo o texto escrito em balões, o que assinala uma 

caracterização bem peculiar: uso do texto verbal. Ao apontar as Histórias em Quadrinhos 

(HQs) como uma ferramenta pedagógica facilitadora da aprendizagem, busca-se romper 

com essa lacuna presente na educação, bem como com o discurso discriminatório e 

estigmatizador dispensados às pessoas em privação de liberdade. O Projeto HQuestão 

sinaliza como uma metodologia que utiliza as HQs como mote central para a apropriação 

do ensino formal, como reforçador desse processo e como reflexão pertinente quanto à 

utilização de uma metodologia diversificada, embora não tenha a pretensão de ser única.  

TÍTULO DO PROJETO   

HQuestão: o plurissignificado da linguagem como auxílio na construção da 

cidadania de pessoas privadas de liberdade.  

PROBLEMATIZAÇÃO  

Atribuir sentido à leitura e à escrita contribui para a (re)construção identitária da 

pessoa privada de liberdade, tornando-a mais socialmente habilidosa na resolução dos 

problemas imediatos e nos prováveis problemas futuros, bem como na construção de um 

projeto de vida?  

 

 

TEMA GERADOR  

As competências leitora e escritora são estimuladas por meio da aprendizagem 

significativa, atribuindo um real sentido na construção da cidadania de pessoas privadas de 

liberdade e que acessam o ensino formal no Centro Educacional 01 de Brasília.  

PÚBLICO-ALVO  
Estudantes da EJA dos 2º e 3º Segmentos.   

JUSTIFICATIVA  

A aprendizagem não é inerente apenas ao ensino, sobretudo o formal. É abrangente 

e regulada pelo manejo de variáveis psicológicas e cognitivas, não significando que haja 

controle; ao contrário, é fluida, dinâmica, contextualizada. Segundo Ausubel et al (1980), a 
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aprendizagem (aqui significativa) não é absoluta, sendo que “O fator isolado mais 

importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o 

que sabe e baseie nisso seus ensinamentos” (AUSUBEL et al, 1980, p. 137). Portanto, 

inserida num universo contemporâneo fugaz no qual as narrativas são veiculadas pela 

televisão, jornais e no ciberespaço – e assumindo um viés de efêmero espetáculo –, a 

literatura emerge produzindo efeitos de verdade em diálogo contínuo com uma 

aprendizagem que dispensa efemeridades e fundamenta-se em significados relevantes. Ou 

seja, aprender por meio das narrativas literárias significa uma “permanente constituição do 

sentido da vida, pois dá consistência imaginária a uma noção de eu de que o sujeito dispõe 

para sentir-se vivo” (KEHL, 2001, p. 67). Como construto da arte, restringir a literatura ao 

formalismo convencional é esvaziar de sentido a realidade forjada por meio da escrita.  Se 

“Ler – lego, em latim – significa colher tudo quanto vem escrito. Interpretar é eleger (ex-

legere: escolher), ou seja, é selecionar os elementos fundamentais para construir o sentido 

do texto” (MEC, 2002, p. 14), entende-se que é necessário estimular o aluno a sair da 

passividade para tornar-se, também, responsável por seu processo de tornar-se um falante e 

escritor consciente da sua língua materna. Dessa forma, passa a se perceber como 

decifrador dos eventos linguísticos disponibilizados nos gêneros textuais e a compreender 

as formas de linguagem estabelecidas nos diversos textos, o que ressalta a diversidade da 

comunicação, do estilo, da interlocução, da estrutura. As HQs, portanto, emergem como um 

veículo que transita entre a aprendizagem prescrita formalmente e o estímulo lúdico-

estético que, juntos, tornam o aprendizado eficiente, prático e significativo. Dessa forma, as 

competências leitora e escrita são desenvolvidas, bem como o senso crítico, o criativo e as 

habilidades sociais.  

OBJETIVO GERAL  

 Despertar na pessoa privada de liberdade o interesse pela leitura de forma lúdica, 

atribuindo significado ao ato de ler e escrever a partir de reflexões sobre a sociedade 

contemporânea.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✔ Pesquisar sobre a história das HQs e conceituá-la.  

✔ Conscientizar o aluno da EJA prisional acerca da importância da Língua Portuguesa 

em seu cotidiano, e “(...) estabelecer a cumplicidade entre ele e a palavra” (MEC 

2002, p.12).  

✔ Estimular a interação por meio da linguagem (verbal e não-verbal), compreendendoa 

como atividade histórico-social.  

✔ Refletir sobre o diálogo entre texto e contexto, considerando que o uso da linguagem 

é dinâmico e atende às especificidades formal e informal, bem como regionais e 

urbanas.  

✔ Reconhecer a importância da coexistência entre a língua padrão e a não-padrão, 

língua falada e língua escrita, linguagem formal e informal.  
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✔ Identificar a diversidade dos gêneros textuais que representam a língua-padrão e as 

variações linguísticas que a permeiam.  

✔ Analisar a função da literatura como instrumento estético-artístico de transformação 

social, que possibilita o lúdico e a criatividade, o senso ético e a criticidade.  

✔ Utilizar, de forma consciente e crítica, a língua materna para interações nos diversos 

contextos comunicativos dos espaços de convivência.  

✔ Desmistificar o que prescreve a gramática normativa apropriando-se dela de forma 

natural.  

✔ Desconstruir estigmas em função dos traços que caracterizam a oralidade de pessoas 

em privação de liberdade.  

✔ Refletir sobre a discriminação linguística como reforçadora da exclusão social.  

✔ Refletir sobre a importância da apropriação da linguagem, podendo fomentar sonhos, 

desejos, experiências saudáveis, “(...) prazer estético e ajudar a encarar a vida, ou se 

proteger dela” (MEC, 2002, p. 14). ✔ Possibilitar ampliação vocabular.  

✔ Elaborar textos críticos para auxiliar na construção individual e coletiva de HQs.  

✔ Proporcionar momentos lúdicos e criativos com vistas a interações entre alunos e 

comunidade escolar.  

✔ Aplicar o gênero HQ como um meio de facilitar a aquisição da norma culta vigente a 

partir da diversidade cultural.  

✔ Fomentar subsídios que contribuam para ampliar a capacidade de análise, de 

interpretação e de reflexão do aluno-leitor.  

✔ Adaptar notícias de jornais e revistas às HQs por meio de processos criativos.  

✔ Atribuir sentido à leitura e à escrita.  

✔ Contribuir para reflexões quanto a importância da leitura e da escrita.  

✔ Analisar escolhas léxico-gramaticais de pessoas privadas de liberdade inseridas no 

projeto.  

✔ Significar a linguagem impressa e falada no cotidiano.  

✔ Analisar o uso da norma culta frente à gramática “pessoal”.  

✔ Fortalecer vínculos de solidariedade e de respeito mútuo no convívio intramuros e em 

sociedade.  

✔ Promover debates frente às demandas pessoais e sociais.  
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✔ Possibilitar o trabalho em equipe (roteirista, desenhista, arte-finalista, dentre outros).  

✔ Possibilitar a construção identitária do indivíduo por meio da elaboração textual, 

inserindo elementos criativos e discursivos.  

✔ Analisar o quadrinho em si e em sua abrangência (elementos em equilíbrio, 

personagens principais e secundários, enredo, expressões faciais e corporais, o 

enquadramento etc.).  

✔ Desenvolver a autoconfiança e a autoliderança frente a engajamentos que suscitam 

exposições pessoais e de produção técnica.   

✔ Compartilhar as produções realizadas, bem como apreciar as de seus pares.  

✔ Expandir o conhecimento a partir do conhecimento de si e do mundo.  

  

CONTEÚDOS  

✔ Leitura e interpretação de textos e de Histórias em Quadrinhos.  

✔ Escrita formal e informal.  

✔ Pontuação.  

✔ Leitura e interpretação de diversos gêneros discursivos (conto, fábula, música etc.).  

✔ Análise e apropriação das regularidades ortográficas.  

✔ Narração.  

✔ Postura: atitude crítica e respeito.  

✔ Acentuação.  

✔ Concordância verbal e nominal.  

✔ Vocativo e aposto.  

✔ Classes gramaticais – A sintaxe e a semântica.  

✔ Figuras de linguagem.  
 

METODOLOGIA  

Para implantar o Projeto HQuestão será necessário que se atente para as 

especificidades de cada Unidade Prisional e que se faça uma avaliação sobre em qual (ou 

em quais) unidade (s) será ofertado o projeto. É importante ressaltar que as atividades 

sejam realizadas em dois turnos por semana, sendo dois encontros com a professora 

responsável e o material de suporte. Para tanto, é necessário que algumas ações sejam 

articuladas:  

1. organizar um acervo de HQs com diversos autores, bem como charges e tirinhas 

presentes em jornais e revistas.   



225 

 

2. apresentação do material didático e do projeto aos alunos. Definir o que é gênero 

textual e suas principais características. Enfatizar o gênero História em Quadrinhos, 

situando-o em seu processo histórico.  

3. elaboração de oficinas de curta duração com o objetivo de situar o estudante quanto 

à linguagem que caracteriza as HQs, o método, os recursos, a leitura, a criação de 

personagens, o requadro, o desenho, o balão, as onomatopeias. A partir de então, 

serão dispostas HQs de autores diversos e estimulada a leitura exploratória para que 

conteúdos implícitos sejam analisados e socializados.  

4. produção livre e direcionada pela docente responsável.  

5. avaliação do resultado.  

Obs.: 1) As vagas provenientes dos alunos que foram movimentados para outra ala 

ou presídio serão redirecionadas de acordo com as normas e critérios das unidades e da 

direção do Centro Educacional 01 de Brasília. 2) Os recursos necessários para a realização 

do projeto serão viabilizados pela escola e pela docente responsável.  

 

CRONOGRAMA  

O projeto compreenderá os dois semestres letivos. As oficinas acontecerão duas 

vezes por semana, nos turnos matutino e vespertino, atendendo às disposições do CEd 01 e 

do chefe do NUEN. Cada turma será formada por 10 estudantes, tendo em vista que os 

recursos ainda são incipientes.   

  É relevante ressaltar que este projeto é piloto e poderá sofrer alterações e ajustes no 

decorrer da sua implantação.  

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

A avaliação será processual e contínua. Entretanto, para subsidiar o 

aperfeiçoamento do projeto, será aplicado um questionário com perguntas relacionadas ao 

desenvolvimento das atividades propostas. A aferição dos dados por si só tende a subsidiar 

o aprimoramento. Relatórios e registros serão redigidos para dar o suporte necessário ao 

processo avaliativo e serão entregues à direção do CEd 01 de Brasília para as devidas 

sugestões e adequações.  
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ANEXO XII  

RELATÓRIO DE GESTÃO – PROJETO REMIÇÃO DE PENA PELA 

LEITURA 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

PROJETO DE REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA LER LIBERTA: UMA 
PERSPECTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS 
PENAIS DO DISTRITO FEDERAL 

 

OBJETIVO Atendimento à Portaria nº 10, de 17 de Novembro de 2016, da Vara de 

Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(VEP/TJDFT) para execução do Projeto de Remição da pena pela leitura nos 

estabelecimentos penais do Distrito Federal. 

PARCERIA Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social e 

Polícia Militar do Distrito Federal. 

Portaria Conjunta nº 1, de 11 de abril de 2018 (Revogada). 

Portaria Conjunta nº 6, de 24 de Agosto de 2018. 

COMITÊ 

GESTOR 

Composição do Comitê Gestor de acordo com a Portaria Conjunta nº 07,  de 14 

de Setembro de 2018: 

Patrícia de Carvalho Galieta – Matrícula n° 228.460-X – SEEDF, Coordenadora-

Geral;  

Fabíola Gonzaga de Freitas – Matrícula n° 221.160-2 – SEEDF;   

Wagdo da Silva Martins – Matrícula n° 200.272-8 – SEEDF;   

Alex Fernandes Rocha – Matrícula n° 196.617-0 – SSPDF;   

Pollyanna Bezerra Lima Alves – Matrícula n° 1.680.933-5 – SSPDF;   

Clarissa Gomes Fernandes – Matrícula nº 730684-2 – PMDF. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 No Distrito Federal, a implementação do Projeto de Remição de pena pela 

Leitura, intitulado “Ler Liberta: uma perspectiva de ressocialização nos 

estabelecimentos penais do Distrito Federal”, atende ao estabelecido na 

Portaria nº 10, da Vara de Execuções Penais (VEP), do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 17 de novembro de 2016, a qual 

disciplina as modalidades de remição de pena: pelas atividades de ensino 

presencial, pela realização de cursos a distância e pela leitura de obras literárias. 

 Com vistas à elaboração, acompanhamento da implantação e 

implementação do projeto, uma política pública intersetorial, foi publicada a Portaria 

Conjunta nº 1, de 19 de abril de 2017, a qual constitui uma Comissão Intersetorial, 

composta por representantes de setores da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF), como a Subsecretaria de Educação Básica/Diretoria de 

Educação de Jovens e Adultos (Subeb/Dieja), a Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas (Sugep) e o Centro Educacional 01 (Ced 01) de Brasília, bem como pela 

Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social (SSPDF), por intermédio da 

Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe).  

A Comissão realizou reuniões e estudos sobre a legislação, além de visitas 

técnicas aos Núcleos de Ensino (Nuen) do Sistema Penitenciário, a fim de conhecer 

os  espaços disponíveis para a aplicação das provas, as condições das bibliotecas 

e o funcionamento dos Nuens.  

 Após a aprovação do projeto pela VEP/DF, a SEEDF procedeu às ações para 

dar início às atividades pertinentes, entre elas a aquisição e catalogação das obras 

literárias, assim como a abertura de edital específico para selecionar os professores 

para atuar no projeto. Foi publicada a Portaria Conjunta nº 1, de 11 de abril 2018, a 

qual foi posteriormente revogada pela Portaria Conjunta nº 6, de 24 de agosto de 

2018, com vistas à inclusão da parceria com a PMDF, tendo em vista o atendimento 

aos custodiados do Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM). 

 Os documentos normativos que regem a execução do projeto, em especial o 

Plano de Trabalho e a Portaria Conjunta, preveem o atendimento de até 10% da 

população carcerária do sistema penitenciário do Distrito Federal, que é de 

aproximadamente 15.000 pessoas.  
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 A participação dos custodiados ocorre de forma voluntária, 

obedecendo a critérios que envolvem o nível de escolaridade, mediante 

inscrição pelo preenchimento de um requerimento de adesão. São admitidas, 

para fins de remição pela leitura, apenas as obras literárias homologadas pela 

VEP, com a manifestação do MPDFT. 

 Ao custodiado participante é disponibilizada uma obra por mês, de 

acordo com o acervo do estabelecimento penal. Eles recebem também 

informações sobre as regras do Projeto de Remição de Pena pela Leitura e 

têm o prazo de 30 dias para fazer a leitura. Ao final desse período, realizam 

uma avaliação presencial, agendada pelo Nuen, para a elaboração de um 

resumo crítico a respeito da obra lida. 

 Os textos são avaliados por professores de Língua Portuguesa, 

selecionados por edital específico, e em conformidade com os critérios 

pedagógicos e matriz de correção elaborada pela equipe pedagógica 

responsável.  

  

2. INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 Em 31 de julho de 2018, foram iniciadas as atividades do Projeto de 

Remição de Pena pela Leitura “Ler Liberta”, com a realização de um curso de 

Formação Inicial para os servidores da Secretaria de Educação, da Secretaria de 

Segurança Pública e da Paz Social e da Polícia Militar do Distrito Federal, 

designados a atuar no projeto. O curso foi elaborado por representantes da Escola 

Penitenciária (EPEN), em parceria com representantes da Diretoria de Educação 

de Jovens e Adultos (Dieja), e contemplou o seguinte conteúdo programático: 

1) Aspectos pedagógicos do projeto. 

2) Legislação e execução do projeto: Portaria nº 10/2016 da VEP e Ordem de 

Serviço nº 451/2017, da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe). 

3. Segurança orgânica e padronização de procedimentos. 

 Após o curso de formação, foram realizadas, entre os dias 1º e 6 de agosto, 

nos seis estabelecimentos penais do sistema penitenciário do DF, a divulgação do 

projeto e as inscrições dos custodiados entre os dias 1º e 6 de agosto. O início do 

primeiro ciclo de empréstimos das obras ocorreu entre os dias 6 e 10 de agosto de 

2018. 
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3. RECURSOS HUMANOS 

 O Comitê Gestor é responsável pela gestão executiva do Projeto “Ler Liberta: 

uma Perspectiva de Ressocialização nos Estabelecimentos Penais do Distrito 

Federal” e é constituído por:  

● Três membros representantes da SEEDF (Coordenador-Geral, Diretor do 

Ced 01 de Brasília, representante da Dieja); 

● dois membros representantes da SSP/DF; 

● um membro representante da PMDF. 

  A partir da previsão inicial de atendimento de até 10% da população 

carcerária, ficou estabelecida a convocação de até 24 professores da SEEDF para 

atuar no projeto, entre eles o Coordenador-Geral, seis coordenadores locais (um 

para cada estabelecimento penal) e, no máximo, 18 professores para a avaliação 

dos textos produzidos pelos participantes. 

 Contudo, para o início das atividades, as diretorias dos estabelecimentos 

penais disponibilizaram um número de vagas inferior ao previsto, a fim de garantir 

a adaptação da unidade à dinâmica do projeto, totalizando, aproximadamente, 700 

vagas apenas. Dessa forma, foram convocados cinco professores avaliadores, 

considerando o número aproximado de 140 textos para cada avaliador, por ciclo de 

leitura. 

 A Equipe Executora é composta por: 

● 11 professores de Educação Básica da SEEDF, (seis coordenadores e cinco 

avaliadores); 

● o vice-Diretor do Ced 01 de Brasília da SEEDF;  

● servidores lotados nos Nuens dos Estabelecimentos Penais do Distrito Federal; 

● servidores lotados no NCPM/19º BPM. 

 Para a seleção dos professores avaliadores e coordenadores para atuar no 

Projeto, foi elaborado e publicado pela SEEDF o Edital nº. 19, de 8 de maio de 2018, 

que estabeleceu as normas específicas para o Processo Seletivo Interno 

Simplificado de Servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. 

 Para exercer a função de coordenador, puderam participar da seleção 

professores de Língua Portuguesa e Pedagogos e, para atuar como avaliador, 

somente professores de Língua Portuguesa. Os professores selecionados, seis 

coordenadores e cinco avaliadores, foram lotados, em caráter provisório, a partir de 

agosto de 2018, no CED 01 de Brasília, a fim de atuarem especificamente na equipe 
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executora do projeto. Nesse sentido, tais profissionais não são cedidos ou 

disponibilizados para a SSPDF/SESIPE. 

 

4. DIVULGAÇÃO 

 A divulgação do projeto para os custodiados foi a primeira ação dos 

coordenadores, auxiliados pelos servidores dos Nuens e pelos chefes de pátio, 

utilizando-se cartazes e panfletos, elaborados e produzidos pela SEEDF, para 

conhecimento sobre as normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

(A) Manual do Candidato  (B) Folheto explicativo 

Figura 1. Material de divulgação do Projeto Ler Liberta.  

  

 Somente na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) a divulgação 

ocorreu de forma diferente. Todos os professores coordenadores do projeto 

participaram da ação, acompanhados da Equipe da Dieja, quando apresentaram 

todas as informações sobre a remição pela leitura às custodiadas, que estavam 

reunidas no pátio do Bloco VII. Nesse momento, foi aberto espaço para que as 

internas tirassem todas as dúvidas que envolvem a participação no projeto, o que 

foi muito produtivo. 

 

5. INSCRIÇÕES 
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 A participação no projeto de Remição de Pena pela Leitura no DF é voluntária 

e podem participar as pessoas privadas de liberdade, alfabetizadas dos seis 

estabelecimentos penais, com prioridade para aquelas que não têm acesso a outras 

formas de remição. 

 A disponibilização do requerimento de adesão aos custodiados interessados, 

assim como a definição dos critérios para a participação, levando em consideração 

a quantidade de exemplares disponíveis em cada nível de escolaridade, as 

peculiaridades de carceragem, o perfil do(a) custodiado(a) e outras características 

que possam interferir na segurança interna, são atribuições do Nuen, com a 

anuência das Direções dos estabelecimentos penais.  

No documento, o custodiado declara o seu nível de escolaridade, 

responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas e assume o 

compromisso de zelar pelo livro, não fazendo nele anotações de qualquer natureza, 

de devolvê-lo ao Nuen no prazo estabelecido, bem como de não repassá-lo a outros 

custodiados.  

 

6. ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 Tendo em vista a definição das obras para compor o acervo bibliográfico do 

Projeto de Remição da Pena pela Leitura, foram realizadas as ações descritas a 

seguir: 

● Pesquisa bibliográfica de títulos das obras mais utilizadas nos presídios de 

outros estados, tanto para leitura espontânea como para fins de remição da 

pena. 

● Pesquisa de referências bibliográficas e guias de leitura/biblioteca com 

a classificação de livros por etapas/segmentos da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). Não foram encontradas indicações de títulos por 

segmentos da EJA. 

● Reunião pedagógica entre a equipe da Subeb/Dieja e professores de 

Língua Portuguesa, alfabetizadores e  responsáveis pelas bibliotecas 

do CED 01 de Brasília, com o intuito de realizar levantamento de 

sugestões de títulos quanto à pertinência, ao objetivo do projeto, bem 

como quanto à adequação ao nível de escolaridade. 

● Pesquisa de preço e de disponibilidade comercial. 

● Correspondência entre os segmentos da EJA (1º, 2º e 3º Segmentos da 
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EJA) e os graus de instrução ou níveis de escolaridade apresentados 

no Sistema de Informações Penitenciárias (Analfabetos, Alfabetizados, 

Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, 

Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio Completo, Ensino Superior 

Incompleto, Ensino Superior Completo e Ensino acima do Superior). 

● Organização e classificação das obras da seguinte forma: 1º nível - 

contempla custodiados alfabetizados e que não completaram o Ensino 

Fundamental; 2º nível - contempla custodiados com o Ensino 

Fundamental completo; 3º nível - contempla custodiados com o Ensino 

Médio completo ou incompleto; 4º nível - para custodiados com Ensino 

Superior ou pós-graduação. Foram classificados 12 títulos para cada 

nível, sendo que alguns títulos foram classificados para dois níveis 

concomitantes. 

● Estimativa do quantitativo de exemplares de cada obra a ser adquirida, 

com base nas informações estatísticas do número de custodiados por 

escolaridade, em cada estabelecimento penal. 

● Envio da relação de títulos classificados por escolaridade para 

apreciação e manifestação da MPDFT e, após os ajustes solicitados, 

para homologação da VEP. 

● Trâmites administrativos para procedimentos licitatórios para a compra 

dos livros, de acordo com a legislação vigente. 

  Foi prevista a aquisição de 2000 exemplares, considerando a 

quantidade de custodiados por escolaridade em cada estabelecimento penal, 

somando-se uma quantidade para reposição. Dos 34 títulos homologados 

pela VEP, foram entregues pela empresa vencedora da licitação apenas 29 

títulos, totalizando 1800 exemplares. Sobre a falta dos demais exemplares, a 

empresa comprovou tratar-se de edição esgotada nas editoras, sem previsão 

de nova impressão e edição, o que justifica o longo período de trâmites 

administrativos entre o início e a conclusão do procedimento licitatório 

(Processo nº 084.000351/2017 e apenso nº 084.000023/2013). 

 As ações acima visaram ao cumprimento dos critérios estabelecidos 

pelo ordenamento jurídico e a garantia da equidade no atendimento aos 

custodiados. Entretanto, salienta-se, que, após a conclusão do 1º Ciclo de 

Leitura, em setembro de 2018, verificou-se que a classificação das obras por 
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nível de escolaridade precisaria ser revista. Isso se deu pela dificuldade na 

leitura e na realização da avaliação presencial observada, principalmente, 

entre os participantes com baixa escolaridade (Ensino Fundamental 

Incompleto), que representam, aproximadamente, 50% dos avaliados no 

projeto. 

 Diante disso, foi realizada reunião para analisar e reclassificar algumas obras 

quanto ao nível de escolaridade indicado. Participaram todos os professores 

atuantes no projeto (avaliadores, coordenadores de unidade, coordenador-geral), 

bem como professores de Língua Portuguesa, alfabetizadores e coordenadores 

pedagógicos do CED 01 de Brasília. 

 Além disso, nesta reunião, tendo em vista a necessidade de já se considerar 

a ampliação do acervo bibliográfico do projeto, foi construída uma relação de obras, 

a partir da sugestão dos professores presentes, para posterior submissão ao Comitê 

Gestor e à Vara de Execuções Penais (VEP). Ressalta-se que o principal critério 

para a seleção desses novos títulos é o de oferecer um atendimento mais adequado 

aos participantes com Ensino Fundamental incompleto, evitando-se, assim, que a 

baixa escolaridade seja um fator excludente também no contexto do Projeto de 

Remição de Pena pela Leitura. 

Com a obtenção de novos títulos aprovados, objetiva-se pleitear a aquisição 

de novas obras para o acervo, assim como realizar campanhas de arrecadação na 

comunidade. 

 

7. CATALOGAÇÃO DAS OBRAS 

 Os 1800 livros adquiridos pela SEEDF foram catalogados, com a utilização 

do Programa Biblioteca Livre (Bib Livre), instalado no computador do Ced 01 de 

Brasília. As obras receberam etiqueta e carimbo de identificação para uso exclusivo 

no Projeto de Remição da Pena pela Leitura Ler Liberta, com a indicação do nível 

de escolaridade e estabelecimento penal. Essa etapa foi realizada com o apoio 

técnico da Gerência de Políticas de Leitura e Tecnologias Educacionais da 

Subsecretaria de Educação Básica da SEEDF. 

 

8. DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 

 Após a conclusão do processo licitatório, no momento da conferência da 

entrega dos exemplares das obras, verificou-se que dos 34 títulos da lista 
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homologada, faltaram 5 títulos, relacionados a seguir: 1. O Santo e a Porca (Ariano 

Suassuna); 2. Vidas Secas (Graciliano Ramos); 3. O Cavaleiro Preso na Armadura 

(Robert Fisher); 4. Dom Casmurro (Machado de Assis); 5. Globalização: As 

Consequências Humanas (Zygmunt Bauman).  Além disso, verificou-se a entrega 

incompleta de dois títulos: A História do Amor de Fernando e Isaura (Ariano 

Suassuna) e  A Metamorfose (Franz Kafka).  

 Esses problemas com a entrega ocorreram, em sua maior parte, com obras  

destinadas a 3º e 4º níveis. Logo, o quantitativo ficou limitado para o atendimento, 

mesmo utilizando-se do previsto para reposição. 

 Por esse motivo, tornou-se necessário realizar um ajuste na quantidade de 

exemplares de cada título, prevista para distribuição nos estabelecimentos penais, 

a fim de garantir o atendimento. A Tabela 1 apresenta a quantidade de exemplares 

distribuídos em cada estabelecimento penal, considerando a proporção de 

custodiados por escolaridade. 

 A entrega dos exemplares, devidamente catalogados e identificados, foi 

realizada em junho de 2018 nos estabelecimentos penais, com exceção do NCPM, 

devido à falta de títulos de 3º e 4º níveis, os quais correspondem ao perfil dos 

custodiados do estabelecimento. 

 No ato da entrega, os livros foram conferidos e a confirmação ou as 

alterações observadas no quantitativo foram registradas no recibo de entrega ao 

Nuen.  

 Somente para o NCPM, os livros para compor o acervo não foram entregues 

no mesmo período, pois houve a necessidade de catalogar os novos livros doados 

que estavam em quantidade insuficiente no acervo do CED 01 de Brasília. 
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 Tabela 1. Distribuição dos exemplares de livros para os 

estabelecimentos penais. 
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9. MANUTENÇÃO DO ACERVO 

 Para a manutenção do acervo e aquisição de novos títulos, não há previsão 

orçamentária aprovada. Assim, torna-se necessária a articulação intersetorial, no 

intuito de garantir recursos por doação, assim como o lançamento de campanhas 

de arrecadação. 

 

10. CICLOS DE LEITURA 

 O custodiado conta com o prazo de 30 dias para realizar a leitura do livro. 

Após esse período, os livros são recolhidos e o estabelecimento penal, juntamente 

com o professor coordenador local, tem o prazo de até 15 dias para aplicar a 

avaliação presencial. Dessa forma, “ciclo de leitura” consiste no período 

compreendido entre o tempo destinado à leitura do livro até a data da aplicação da 

avaliação.  

 

Est. Penal 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 4º Ciclo 

CDP 10/8 a 14/9 14/9 a 22/10 20/10 a 20/11 05/11 a 18/12 

PDF I 6/8 a 11/9 13/9 a 19/10 23/10 a 18/12 - 

PDF II 10/8 a 24/9 15/9 a 25/10 07/11 a 17/12 - 

CIR 8/8 a 14/9 13/9 a 19/10 20/10 a 20/11  20/11 a 18/12 

CPP 8/8 a 13/9 11/9 a 19/10 19/10 a 23/11 23/11 a 10/12 

PFDF 8/8 a 14/9 14/9 a 19/10 19/10 a 7/12 - 

 

Tabela 2. Período de execução dos Ciclos de leitura por estabelecimento 

penal. 

 

 Observa-se, na Tabela 2, que o 3º ciclo não foi concluído no período previsto 

nas unidades PDF I, PDF II e PFDF.  

 

 11. APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO: ATA E LISTA DE PRESENÇA 

 Em todos os estabelecimentos penais, a avaliação presencial foi agendada 

respeitando o prazo de até 15 após o recolhimento das obras. Em virtude da falta 

de salas de aula, na PDF I, na PDF II, no CDP e na PFDF, foi necessário aplicar as 
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avaliações nos pátios. Para isso foram disponibilizadas, pela SSPDF, em parceria 

com FUNAP, pranchetas para suprir a falta de mesas e cadeiras.  

 A aplicação da prova, conforme determinam os documentos normativos, tem 

a duração de uma hora e trinta minutos, o que, em alguns casos, não é tempo 

suficiente para os participantes menos escolarizados produzirem o resumo crítico a 

contento, devido às dificuldades com a escrita. Diante disso, para a reformulação 

do projeto, faz-se necessário avaliar a ampliação do tempo de prova, a fim de 

oferecer tratamento mais adequado aos referidos participantes. 

 As informações da aplicação das avaliações presenciais são registradas em 

ata, constando as seguintes informações sobre os participantes: nome, prontuário, 

nível de escolaridade declarado e obra literária lida. Além dessas informações, o 

documento contém o número de custodiados que se inscreveram no ciclo, mas que, 

por diversas razões, não realizaram a avaliação. 

 Os documentos administrativos utilizados para o registro das avaliações (ata 

e lista de presença), bem como declaração de remição, expedida pelo CED 01 de 

Brasília a todos os participantes que realizaram avaliação presencial, foram 

elaborados, no 1º Ciclo de Leitura, atendendo ao prazo e modelo previstos nos 

documentos que regulamentam o projeto, em especial, a Ordem de Serviço nº451, 

expedida pela SESIPE em dezembro de 2017.  

 Entretanto, houve divergências de entendimento entre os Nuens e os setores 

jurídicos das unidades prisionais quanto ao teor das informações constantes nos 

referidos documentos. Assim sendo, a Direção da escola solicitou a realização de 

uma reunião, a qual ocorreu no dia 6/11/2018, com os chefes dos Núcleos de Ensino 

e com o representante da Sesipe, Mário Torres Gutierres, para tratar da 

documentação. Na ocasião, foi definida a padronização das declarações da 

seguinte forma: 

1. O CED 01 de Brasília se responsabilizará por encaminhar aos Núcleos de Ensino 

dos estabelecimentos penais declaração individual do participante, informando o 

resultado da avaliação presencial, com a menção “aprovado” ou “reprovado”. Para 

os participantes aprovados, a declaração será enviada em duas vias: uma destinada 

ao setor jurídico, para posterior encaminhamento à Vara de Execuções Penais; 

outra para ser arquivada no prontuário do custodiado. Nos casos de reprovação, 

haverá o envio de apenas uma via da declaração, que será registrada pelo Nuen e 

disponibilizada para arquivamento no prontuário. 
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  2. A declaração emitida pelo CED 01 de Brasília informará: estabelecimento penal, 

nome do participante, filiação, número de prontuário, nível de escolaridade 

declarado, título da obra, autor, editora, data da avaliação presencial e período do 

ciclo de leitura. 

 Ressalta-se que o período total do ciclo de leitura é de, aproximadamente, 45 dias, 

considerando o início a partir da data do recebimento do livro pelo participante, o 

tempo destinado à leitura (30 dias) e o prazo de até 15 dias para a realização da 

avaliação presencial. 

3. Os documentos a serem utilizados para registro da avaliação presencial serão: 

● Ata de sala com as seguintes informações: estabelecimento penal, data, 

horário de início e término, identificação dos aplicadores (cargo/função, nome 

completo, matrícula e assinatura), nome dos participantes, número de 

prontuário, nível de escolaridade informada no requerimento de adesão, título 

da obra lida e campo para registro de ocorrências e informações relevantes. 

Salienta-se que, na ata,  constarão os nomes de todos os custodiados 

inscritos no ciclo de leitura. Nos casos em que o participante não comparecer 

à avaliação presencial, independentemente do motivo (desistência, 

transferência, desclassificação, soltura), a ausência será informada no campo 

ocorrências.  

● Lista de presença contendo as seguintes informações: estabelecimento 

penal, data, nome dos participantes, número de prontuário e campo para 

assinatura do participante. 

4. As declarações individuais com as menções (Aprovado ou Reprovado) serão 

entregues pela Coordenadora-Geral do projeto aos Chefes dos Nuens. As atas e as 

listas de presença da avaliação presencial serão disponibilizadas pelo CED 01 de 

Brasília, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), aos Nuens e aos 

setores jurídicos das unidades prisionais. 

 Após essas tratativas toda a documentação do 1º e do 2º ciclos foi refeita, o 

que justifica o atraso, uma vez que as declarações de remição foram entregues nos 

Nuens pela Coordenadora-Geral do projeto entre os dias 19 e 21 de dezembro de 

2018. 

 

12. CORREÇÃO DOS RESUMOS  
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 Os critérios avaliativos para a correção do resumo crítico foram elaborados 

por professores da SEEDF e aprovados por uma comissão com representantes das 

Secretarias de Educação e Segurança.  São eles: a) Norma Culta; b) Coerência; c) 

Coesão; d) Resumo; e) Construção da argumentação e posicionamento crítico. 

 A correção dos resumos é realizada por professores de Língua Portuguesa 

da SEEDF, selecionados especificamente para atuação no projeto, por meio de 

edital de seleção interno. Os professores avaliadores realizam a correção dos 

resumos no CED 01 de Brasília, não tendo, portanto, contato com os custodiados 

participantes. 

 Com os resultados apurados após a correção dos textos do 1º Ciclo de 

Leitura, observou-se grande dificuldade dos participantes menos escolarizados, ou 

seja, os que declararam ter estudado o Ensino Fundamental Incompleto ou 

Completo, em produzir o resumo crítico. Diante dessa realidade, já está sendo 

elaborada pela Equipe Executora e pelo Comitê Gestor do Projeto Ler Liberta 

proposta de alteração do texto original também no que se refere aos critérios 

avaliativos. 

 

13. OFICINAS PEDAGÓGICAS 

 O Projeto Ler liberta objetiva, além da remição de pena, favorecer a formação 

de leitores críticos e conscientes da sua própria realidade. Assim, para possibilitar 

ao participante o desenvolvimento de sua competência linguística, uma vez que a 

maioria dos participantes possui baixo nível de escolaridade, o Comitê Gestor do 

projeto propôs aos Chefes dos Nuens, em caráter experimental, a realização de 

oficinas de leitura e escrita, a serem desenvolvidas pelos professores 

coordenadores de cada estabelecimento penal. 

 Entretanto, considerando as dificuldades apresentadas pelos Nuens, 

principalmente a falta de servidores para garantir a segurança das atividades, no 1º 

ciclo, somente em três, das seis unidades, foi realizado algum tipo de atividade para 

a formação dos leitores. Na PFDF, houve dois encontros (de uma hora e trinta 

minutos), em que as participantes foram orientadas sobre a estrutura do gênero 

resumo crítico (identificação da obra, apresentação dos elementos da narrativa, 

elaboração de posicionamento crítico).  

 Na PDF II, houve apenas um encontro de, aproximadamente, uma hora, em 

que foram esclarecidas dúvidas dos participantes, principalmente sobre as regras 
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para participação no projeto. Contudo, não foi possível realizar nenhuma prática de 

escrita, devido às condições do espaço não serem favoráveis, uma vez que havia 

muitos participantes na sala de aula. Dessa forma, o momento de formação não 

pode ser considerado oficina, caracterizando-se, assim, como apenas uma palestra. 

 A unidade prisional em que os encontros de formação foram realizados de 

maneira satisfatória no 1º e no 2º ciclos foi o CPP. Em razão das características do 

regime semiaberto, em que os procedimentos de segurança divergem das outras 

unidades, a todos os leitores foi possibilitado o acesso à biblioteca para a 

participação em oficinas. Nelas, foram desenvolvidas diversas atividades de escrita 

e reescrita textual, rodas de leitura, debates, exibição de vídeos, além de momentos 

reservados apenas para a realização da leitura das obras em um ambiente propício 

à atividade. 

 Todavia, no 3º e no 4º ciclos (novembro e dezembro de 2018), devido à 

precariedade das instalações e à insuficiência de salas de aula, foi necessário 

diminuir o número de oficinas semanais para que outras atividades educacionais 

pudessem ocorrer no espaço da biblioteca. 

 No 2º e no 3º ciclos (outubro, novembro e dezembro de 2018), não foi 

possível realizar nenhum encontro pedagógico na PDF II e na PFDF devido ao baixo 

número de agentes para o acompanhamento. Por sua vez, o CIR realizou dois 

momentos de, aproximadamente, duas horas, em que foi propiciado aos 

participantes conhecer a estrutura do resumo crítico, com o desenvolvimento de 

atividades de escrita e reescrita. 

 Destaca-se que, no CDP, em todos os ciclos, o único contato dos 

participantes com a coordenadora local para receber orientações sobre a escrita do 

resumo crítico ocorreu no pátio, minutos antes da avaliação, com a utilização de um 

banner, em que são apresentados os principais elementos constituintes do texto a 

ser produzido.  

Assim sendo, é possível afirmar que, mesmo com alguns percalços, a 

unidade a desenvolver atividades de leitura e escrita de forma sistemática foi o CPP, 

o que interferiu positivamente nos resultados, uma vez que foi o estabelecimento 

com o menor índice de reprovações. 

 

14.  RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

1º Ciclo de Leitura  
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 No 1º Ciclo de Leitura (iniciado em agosto de 2018 e com provas realizadas 

em setembro), 724 custodiados tiveram a inscrição efetivada, dos quais 578 

realizaram a avaliação presencial e 146 não concluíram o ciclo. No Gráfico 1, 

apresenta-se a quantidade de custodiados que concluíram o 1º ciclo, bem como o 

número de inscritos que, por diversos motivos, não concluíram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultado do 1º Ciclo de Leitura por estabelecimento penal 

 

 Após a correção dos resumos críticos, analisou-se a taxa de desempenho 

dos participantes. Dos 578 resumos avaliados, 440 alcançaram nota mínima 60, o 

que corresponde a 76% deste total (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Desempenho dos avaliados no 1º ciclo 

 

 O Gráfico 3 apresenta a taxa de aprovação no 1º ciclo em cada 

estabelecimento penal.  A maior taxa de aprovação foi observada no CPP (96%), 

único estabelecimento em que foram desenvolvidas oficinas de leitura e escrita de 

modo sistemático. 

 

 

Gráfico 3. Taxa de aprovação por estabelecimento penal 

 

  

Se considerarmos o total de custodiados inscritos, observa-se que a taxa 

de aprovação é menor (61%) tendo em vista que 146 participantes não realizaram 

a avaliação presencial (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Aprovação em relação ao número de inscritos 

 

2º Ciclo de Leitura 

 No 2º Ciclo de Leitura (iniciado em setembro de 2018 e com provas 

realizadas em outubro), 719 custodiados tiveram a inscrição efetivada, dos quais 

623 realizaram a avaliação presencial e 93 não concluíram o ciclo. No Gráfico 5, 

apresenta-se a quantidade de custodiados que concluíram o 2º ciclo, bem como o 

número de não concluintes. 
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Gráfico 5. Resultado do 2º Ciclo de Leitura por estabelecimento penal 

Após a correção dos resumos críticos, analisou-se a taxa de desempenho 

dos participantes. Dos 623 resumos avaliados, 511 alcançaram nota mínima 60, o 

que corresponde a 81% deste total (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Desempenho dos participantes no 2º ciclo 

 

 

No Gráfico 7, apresenta-se o desempenho dos avaliados por 

estabelecimento penal. 
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Gráfico 7. Taxa de aprovação por estabelecimento penal 

 

Se considerarmos o total de custodiados inscritos, observa-se que a taxa de 

aprovação é menor (%) tendo em vista que 93 participantes não realizaram a 

avaliação presencial (Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8. Aprovação em relação ao número de inscritos 

 

 

3º Ciclo de Leitura 

O 3º ciclo teve os empréstimos das obras literárias realizados em outubro de 

2018 nos seis estabelecimentos penais, com as aplicações das avaliações previstas 

para a 2ª quinzena de novembro, seguindo o cronograma cumprido nos dois ciclos 

anteriores. O CDP, o CIR e o CPP realizaram as aplicações entre os dias 20 e 23 



249 

 

de novembro. Entretanto, na PDF I, na PDF II e na PFDF, a avaliação presencial 

não pôde ser aplicada no período planejado, uma vez que as equipes dos Nuens 

sofreram  perdas de servidores, o que afetou o desenvolvimento das atividades do 

Projeto de Remição de Pena pela Leitura. 

Assim sendo, a aplicação das avaliações referentes ao 3º ciclo foi realizada 

na PFDF em 7/12 e, nas PDFs I e II, entre os dias 17 e 20 de dezembro, de modo 

que, nesses estabelecimentos, o 4º ciclo foi suprimido em virtude do atraso na 

conclusão do 3º ciclo. Dessa forma, em dezembro, somente três unidades (CDP, 

CIR e CPP) realizaram as aplicações das avalições referentes ao 4º ciclo de 

empréstimos. 

As datas das aplicações do mês de dezembro coincidiram com o início dos 

recessos e férias escolares, previstos no Calendário Escolar da SEEDF, o que fez 

com que o trabalho de correção dos textos não fosse realizado logo após as 

aplicações, sendo retomado em 11/2/2019, data de início do ano letivo da Rede 

Pública do DF. 

Diante do exposto, apresentam-se, no gráfico abaixo (Gráfico 9), os números 

do 3º ciclo em relação ao quantitativo de inscrições, avaliações e evasões, visto que 

ainda não se dispõe do número total de aprovados nesse ciclo. 

 

 

Gráfico 9. Resultado do 3º Ciclo de Leitura por estabelecimento penal 
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É necessário ressaltar que, no decorrer dos três ciclos de leitura, foi 

observada a evasão de um número expressivo de participantes, ocorrido por 

motivos diversos. Entre eles, a transferência do leitor de uma unidade para outra, 

soltura, exclusão para o cumprimento de sanção disciplinar, bem como casos em 

que o participante alegou desinteresse pela leitura e dificuldades de compreensão 

da obra.  

Em síntese, ao analisar os resultados comparativos entre os 3 ciclos, 

observa-se, no Gráfico 10, que no 2º ciclo houve aumento na taxa de participantes 

que concluíram o ciclo (de 80% para 87%), assim como na taxa de aprovados em 

relação aos inscritos (de 61% para 71%) e de aprovados em relação aos avaliados 

(de 76% para 82%). No entanto, este aumento não se manteve no 3º ciclo, 

provavelmente pelas considerações citadas acima. 

A taxa média de conclusão do ciclo de leitura, considerando o resultado dos 

3 ciclos foi de 82%, enquanto a evasão foi de 18%. A taxa média de desempenho, 

considerando a quantidade total de participantes inscritos que alcançaram nota 

mínima, nos 2 primeiros ciclos, foi de 66% e em relação ao número de avaliados foi 

de 79%. 

Gráfico 10. Resultado comparativo por ciclo de leitura e média geral no 

 Sistema Penitenciário do  DF.  
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15. PESQUISA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LER LIBERTA 

 Com o objetivo de avaliar a implantação da política pública de remição 
de pena pela prática da leitura, no âmbito do Distrito Federal, nesta fase inicial 

do Projeto Ler Liberta, foi submetido, pela professora Fernanda Marsaro dos 

Santos da SEEDF, projeto de pesquisa por meio do Edital nº 07/2017 do Fundo 
de Apoio à pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) referente à seleção pública 
de propostas de pesquisas sobre segurança pública. 
 Uma vez que não há previsão orçamentária para o Projeto Ler Liberta, 
a execução deste projeto de pesquisa com recursos da FAPDF permitiu a 
doação de exemplares de livros constantes na lista de obras homologadas e 
que não haviam sido entregues pelo processo de aquisição da SEEDF ou 
estavam em quantidade insuficiente no acervo. Segue, abaixo, a lista de obras 
doadas ao CED 01 de Brasília: 

 

 

Item Título Quantidade 

01 Dom Casmurro 50 

02 O Cavaleiro Preso na Armadura 50 

03 Vidas Secas 50 

04 Globalização: As Consequências Humanas 50 

05 A Revolução dos Bichos 10 

06 Os Espiões 20 

07 O Cortiço 30 

08 A Metamorfose 30 

09 Hamlet 20 

10 O Príncipe 28 

11 O Processo 30 

12 Inteligência Emocional 10 

13 O Santo e a Porca 100 

 
 

 Foi elaborado um questionário com questões objetivas e abertas, 
aplicado pelos professores coordenadores a 175 custodiados participantes, e 
um questionário com questões abertas, aplicado pela coordenadora geral 
para os 6 professores coordenadores. Os questionários foram respondidos 
pelos custodiados e coordenadores em caráter anônimo.  
 As respostas aos questionários foram analisadas pelos representantes 
da SEEDF que compõem o Comitê Gestor. Os resultados desta análise 
permitiram verificar os pontos de maior dificuldade e serão apresentados 
juntamente com a proposta de ajustes para a adequação e melhoria na 
execução da política pública em questão. 
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Anexo XIII – Termo de adesão à EJA combinada 

 

CRE: CREPP   

Unidade Escolar: CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASILIA   

Segmento: 2º e 3º Segmentos     

Número de estudantes atendidos  Total  Turmas Atendidas  Total  

2º Segmento  3º Segmento  1172  2º Segmento  3º Segmento  66  

820  352  48  18  

 

Data: 06 de novembro de 2019.   
 

 

Wagdo da Silva Martins    

               (Diretor)  

 

 

Diagnóstico (condições estruturais de atendimento, demanda, professores disponíveis para atuação nesse formato de 

EJA):  

  

O Ced 01 de Brasília é a escola da rede pública do DF responsável pela oferta de educação nas prisões, e hoje apresenta 

aproximadamente, 1550 alunos matriculados em seis unidades prisionais. A modalidade ofertada de EJA segue o 

seguinte formato: o 1º segmento é integralmente ofertado em sistema semestral, os 2º e 3º segmentos são divididos em 

2 blocos de 50 dias cada. No 2º bloco são ofertados os componentes curriculares que não foram ofertado no 1º bloco, o 

que compreende toda a carga horária de cada etapa/segmento/semestre. A carga horaria é distribuída com adequações 

pertinentes peculiaridades e à realidade da unidade prisional do alunado. Dessa forma, a carga horária apresenta-se de 

forma direta e indireta (ver oficio 2823/2016 SESIPE em anexo).  
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Justificativa (Atendimento da demanda da comunidade escolar e inclusão da proposta no Projeto Político Pedagógico 

- PPP da Unidade Escolar):  

  

A modalidade trabalhada no sistema prisional é a EJA combinada, já que há uma necessidade de uma oferta de ensino 

diferenciada, prevista nas Diretrizes Operacionais da Educação de jovens e Adultos: os cursos da EJA devem adotar 

currículos flexíveis, forma de avaliação e de frequência adequadas à realidade dos jovens e adultos, inclusive às pessoas 

privadas de liberdade.  

 

ANEXO XIV – PROPOSTA PEDAGÓGICA EAD 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta Pedagógica  

Educação a Distância  

Centro Educacional 01 de Brasília  
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APRESENTAÇÃO 

 

 
 

A educação é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social. De acordo com 

o artigo 205 da Constituição Federal de 1988,"A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho". Esse direito é relevante nos diversos espaços; inclusive nas 

prisões, pois a educação para a pessoa privada de liberdade pode possibilitar sua 

ressocialização e favorecer a construção de novos projetos de vida. 

Segundo a Lei de Execução Penal (LEP), em seu art.18, “Os sistemas de ensino 

oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos”. Desta 

forma, a LEP reitera o direito constitucional de acesso à educação. 

No Distrito Federal, a unidade escolar responsável pela oferta de educação nas prisões 

é o Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília) que possui sede administrativa 

funcionando no prédio da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de 

Educação (EAPE), na SGAS 907. As salas de aula estão distribuídas nas seis unidades 

prisionais atendidas pela escola: Centro de Detenção Provisória – CDP; Penitenciária do 

Distrito Federal I – PDF I; Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II; Centro de 

Internamento e Reeducação – CIR; Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF (em 

suas dependências está a Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP); e Centro de Progressão 

Penitenciária – CPP. 

Atualmente o CED 01 de Brasília atende cerca de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas 

privadas de liberdade na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Buscando ampliar 

o número de atendimentos, foi elaborada a presente Proposta Pedagógica cujo objetivo é a 

implantação da Educação a Distância (EaD) na Penitenciária Federal, situada no Distrito 

Federal, e nas demais prisões do DF. 

A oferta de Educação a Distância já era um anseio antigo dos professores que 

lecionam nas prisões do DF, porque nem todos os blocos das prisões do DF possuem salas 

de aula e nem toda pessoa privada de liberdade consegue autorização/vaga para frequentar 

os Núcleos de Ensino. Desta forma, a EaD nas prisões possibilita a oferta de educação para 

aqueles que não têm acesso ao ensino presencial. Cabe destacar que o ensino presencial deve 

ter seu espaço assegurado e, sempre que possível, ser ampliado nas prisões, pois isso 
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possibilita, além da aprendizagem, uma relação mais próxima entre professor e estudante, o 

que favorece a ressocialização. 

De acordo com a LEP, art.18, §3º “A União, os Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal incluirão em seus programas de educação a distância e de utilização de novas 

tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas”. Em consonância com esse 

dispositivo legal, a Resolução nº2, de 19 de maio de 2010, do Ministério da Educação, dispõe 

sobre as Diretrizes nacionais para oferta de educação de jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais e traz em seu Artigo 5º 

Os Estados, o Distrito Federal e a União, levando em consideração as 

especificidades da educação em espaços de privação de liberdade, deverão 

incentivar a promoção de novas estratégias pedagógicas, produção de materiais 

didáticos e a implementação de novas metodologias e tecnologias educacionais, 

assim como de programas educativos na modalidade Educação a Distância (EAD), 

a serem empregados no âmbito das escolas do sistema prisional. 

 

Com o intuito de construir uma proposta pedagógica específica de oferta de Educação 

a Distância para pessoas privadas de liberdade do DF, reuniram-se o diretor do CED 01 de 

Brasília, Wagdo da Silva Martins, a vice-diretora Elisângela Caldas Braga Cavalcante, a 

supervisora Valdiceli de Araújo Rocha, as coordenadoras pedagógicas Telma Cristiane de 

Almeida, Vanessa Martins Farias Alves Bomfim, Maria Sônia Vieira Lira, Vanessa dos 

Santos Conceição e os professores Altemir de Almeida Barboza, Josias Santos Rodrigues, 

Genilde Lima Vieira, Larissa Dantas de Andrade, Núbia Aparecida Ferreira, João Timótheo 

Maciel Porto, Maria das Mercês Cardoso de Assis. Essa comissão representou o quadro de 

professores do CED 01 de Brasília e promoveu reuniões abertas para discussão e redação da 

Proposta Pedagógica aqui apresentada. 

Conforme o exposto, a elaboração da proposta de oferta de EaD para a Penitenciária 

Federal do Distrito Federal e para as prisões do DF foi construída coletivamente e sua 

implementação faz-se necessária porque, além de atender previsões legais, favorecerá a 

escolarização e ressocialização das pessoas privadas de liberdade. 
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I. HISTÓRICO 

 

 

As atividades educacionais desenvolvidas no Sistema Prisional do DF possuem um 

marco, entre tantos ao longo de sua trajetória, que proporcionou uma mudança significativa 

na oferta do ensino regular nas prisões: a criação do Centro Educacional 01 de Brasília – 

CED01 de Brasília, através da Portaria n° 239, de 30 de dezembro de 2015, publicada no 

Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de dezembro de 2015. Antes de sua criação, as 

atividades educacionais no Sistema Prisional do DF eram ofertadas por meio de Convênio 

com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF4. 

O processo educativo foi, inicialmente, realizado por meio de convênio celebrado 

com a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, na intenção de desenvolver um 

trabalho orientado por profissionais habilitados e qualificados para esse fim. 

A Proposta Pedagógica, frente à concentração de indivíduos nos mais diferentes 

níveis de escolaridade, girava em torno da organização dos cursos supletivos (1º. e 2º Graus). 

Os educandos eram acompanhados por professores e auxiliados por reeducandos monitores. 

A partir do ano de 2004, foi implantada a modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

em seus três segmentos. A equipe passou a ter autonomia para classificar, reclassificar e 

promover os alunos considerando-se os segmentos/semestres. A exceção era relacionada ao 

1ºSegmento, pois a movimentação dos alunos desse grupo dependia do aval do Centro de 

Exames Supletivos da Asa Sul – CESAS.  

Em 2005, os projetos de Xadrez, Música e Teatro, já presentes no CIR, foram 

estendidos para o CDP; além disso, foi ampliado o número de turmas na PDF I; e, dessa 

forma, foi incluída na grade horária da unidade a Parte Diversificada que contemplava a 

informática, o xadrez e o teatro. Nesse período, foi inaugurado o Núcleo de Ensino da PDF 

II; também foi implantado o 1º Segmento na Ala de Tratamento Psiquiátrico – ATP 

(exclusiva para homens), e ainda, as oficinas de Teatro e Agroecologia, desenvolvidas na 

PFDF. Nesse mesmo ano, somou-se ao quadro de profissionais da educação uma orientadora 

educacional. 

Em 2006, o 1º Segmento passou a ter autonomia para promover os alunos, ato até 

então restrito aos 2º e 3º Segmentos. 

                                                 
4
A FUNAP/DF foi criada pela Lei nº 7.533, de 02 de setembro de 1986, vinculada à Secretaria de Segurança 

Pública e parte integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal. 

As atividades desenvolvidas pela FUNAP/DF foram sistematizadas sobre os eixos da educação e do trabalho e 

expressas nos seguintes programas: educação, educação profissional, projetos socioeducativos, oficinas artístico-culturais 
e trabalho intra/extramuros. 
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Em 2010/2011, houve uma ampliação no número de turmas e, consequentemente, o 

número de professores aumentou. Ademais, nessa época, o quadro de profissionais da 

educação passou a contar também com um servidor da carreira Assistência, que foi 

incumbido da efetuar o registro e a documentação dos alunos. 

Naquela época, a certificação dos alunos era realizada por meio de escolas 

conveniadas da rede pública. Por isso, tais escolas incluíam os alunos matriculados no 

Sistema Prisional em seus censos escolares e os certificaram por meio de registros escolares 

informados pelos professores regentes no Sistema Prisional. 

Os servidores que atuavam no Sistema Prisional antes da criação do CED 01 de 

Brasília tinham suas atividades respaldadas por termos de cooperação técnica entre as 

Instituições SEEDF e FUNAP/DF. Esses termos foram renovados e adaptados 

sucessivamente durante os períodos dos convênios celebrados. Com a institucionalização, os 

servidores que até então atuavam sob essas condições, constituíram o quadro de profissionais 

do recém-criado CED01 de Brasília. Essa instituição de ensino tornou-se, a partir de então, 

a responsável pela oferta, promoção e certificação da educação formal nas Unidades 

Prisionais do Distrito Federal. 

Com a Portaria n° 82, de 09 de março de 2017, publicada no Diário Oficial do DF n° 

48 de 10 de março de 2017, a Secretaria de Educação do DF torna público os locais de atuação 

do CED 01 de Brasília nas unidades prisionais do DF, estabelecendo uma legislação 

compatível com a motivação de criação desta unidade de ensino. Nesse ínterim, ficou 

determinado que a Sede Administrativa I estaria situada no prédio da EAPE, SGAS 906/907 

conjunto A - CEP: 70.390-070 Brasília - Distrito Federal (e-mail: ced1bsb@gmail.com; 

CNPJ: 26.344.476/0001-33; telefones: 3901-4604, 39014947), e a Sede Administrativa II 

deveria ser no Complexo Penitenciário situado na Rodovia DF – 465, KM 04, - FAZENDA 

PAPUDA – CEP 70.620-000. 

O CED 01 atende as seis unidades prisionais do DF:  

UNIDADE I – CIR – Centro de Internação Reeducação. 

UNIDADE II – CDP – Centro de Detenção Provisória 

UNIDADE III – PDFI – Penitenciária do Distrito Federal I  

UNIDADE IV – PDFII - Penitenciária do Distrito Federal II  

UNIDADE V – PFDF - Penitenciária Feminina do Distrito Federal 

UNIDADE VI – CPP – Centro de Progressão Penitenciária 

Em 23 de novembro de 2016, foi realizada a primeira eleição para diretor e vice-

diretor do Centro Educacional 01 de Brasília – processo de Gestão Democrática das escolas 

mailto:ced1bsb@gmail.com
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públicas da SEEDF para o triênio de 2017/2018/2019.Na ocasião, duas chapas disputaram a 

eleição, sendo eleita a Chapa 1 com 76% dos votos válidos. Desde a institucionalização até 

a posse dos eleitos, houve uma gestão provisória. 

Em 2017 o CED 01 de Brasília ampliou a oferta da EJA no Centro de Progressão 

Penitenciária com a abertura de turmas nos turnos matutino e vespertino. 

Em 2018 houve a implementação do Projeto de Remição de Pena pela Leitura – “Ler 

Liberta: uma perspectiva de ressocialização nos estabelecimentos penais do Distrito 

Federal”. Esse projeto visa atender o estabelecido na Portaria nº 10, de 17 de novembro de 

2016, da Vara de Execuções Penais (VEP), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios (TJDFT). Esse dispositivo legal veio disciplinar as modalidades de remição de 

pena no DF: pelas atividades de ensino presencial, pela realização de cursos a distância e pela 

leitura de obras literárias, estando previsto o atendimento de até 10% da população carcerária 

do Distrito Federal. 

Em 2019 o CED 01 de Brasília ampliou a oferta da EJA na PDF II com o retorno das 

turmas do ensino fundamental e ensino médio no bloco “E” da referida penitenciária. 

Ainda em 2019, foi elaborado o presente projeto que visa ofertar Educação a distância 

(EaD) na Penitenciária Federal e também nas prisões do DF. 

Além da oferta de ensino na modalidade EJA, o CED 01 de Brasília vem, no decorrer 

do tempo, desenvolvendo projetos em diversas áreas: Teatro, Música, Remição de pena pela 

leitura – Ler Liberta, Mulheres Inspiradoras, Fest’Art – Festival de Arte. Cada projeto possui 

características próprias, mas todos, além de serem importantes para o aprendizado, 

influenciam positivamente no processo de ressocialização dos participantes.  

Conforme o exposto, a educação nas prisões do DF vem, ao longo de sua existência, 

se aperfeiçoando e alcançando um número maior de alunos com o intuito de favorecer uma 

educação que propicie o desenvolvimento global de todos com vistas à ressocialização e à 

reinserção no meio social de cidadãs e cidadãos ávidos por uma vida digna. 
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II. FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

 

II.I Fundamentos pedagógicos 

 

A finalidade da educação é criar condições que favoreçam a construção de um ser 

humano integral para convivência em sociedade de forma a compreender e explicar a 

realidade, buscando soluções e tomando decisões a fim de intervir, transformar ou manter, 

transformando a si enquanto sujeito histórico, crítico e criador. A educação visa criar essas 

condições e a escola é o local ideal para essa construção. 

A prática pedagógica do Centro Educacional 01 de Brasília está fundamentada nos 

princípios de uma educação para a autonomia e tem como fundamento teórico os 

apontamentos de Paulo Freire e suas compreensões do ensinar e aprender, numa perspectiva 

de que o aluno é responsável por seu processo de aprendizagem e o professor é o mediador 

visando uma educação libertadora. 

Os alunos do CED 01 de Brasília são oriundos de uma realidade difícil, estão 

limitados no direito de ir e vir, presos e, portanto, um dos seus maiores anseios é a liberdade, 

porém precisam cumprir a pena que lhes foi imputada pelo crime ou crimes cometidos. Os 

objetivos dos estudantes que procuram a escola no sistema prisional são variados: veem a 

escola como um espaço para passar o tempo, acreditam que é o melhor espaço na cadeia ou 

como um lugar onde podem atualizar seus conhecimentos e ao mesmo tempo ter um vínculo 

com o mundo fora dos muros. Ademais, a escola lhes proporciona a remição por tempo de 

estudo, conforme previsto na LEP (12h/a equivalem a 1 dia de remição). 

Assim, pautada nos ensinamentos de Paulo Freire sobre a EJA, a escola visa 

proporcionar aos alunos uma educação libertadora e emancipadora. Para isso, a instituição 

busca trabalhar de forma a possibilitar a transformação da realidade em que vivem ou 

viverão, na sociedade extramuros. 

Outrossim, também em razão de sua condição especial de privação de liberdade, o 

trabalho pedagógico, pautado na construção dos saberes escolares, auxilia o educando a 

refletir de forma crítica e autônoma sobre o mundo que o cerca e, ainda, a “conhecer-se como 

sujeito capaz de agir nesse mundo e transformá-lo” (ONOFRE, 2007, p. 23).  

O processo educacional, segundo Freire (1996), está associado a uma leitura de 

mundo, uma leitura da realidade que cerca o estudante. Compreender as relações que os 

cercam é primordial para construir uma educação efetivamente libertadora. 
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O conhecimento cognitivo deve estar vinculado ao contexto vivido dentro e fora das 

prisões. O aluno, ao se apropriar do conhecimento científico, tem a possibilidade de usá-lo 

de forma consciente no seu cotidiano para resolução de situações adversas. Para Freire 

(1996), os saberes estão ligados a uma ética e estética, ou seja, os saberes estarão ligados a 

uma forma moral que os constitui, mas que isso poderá ser analisado por outro ponto de vista 

levando em consideração o contexto e o objetivo da construção de determinado saber. 

Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade na 

compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à revisão dos 

achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, 

mas o direito de fazê-lo. Mas como não há pensar certo à margem de princípios 

éticos, se mudar é uma possibilidade e um direito, cabe a quem muda - exige o 

pensar certo - que assuma a mudança operada (FREIRE, 1996 pág. 19). 

 

Para Freire (1996), cabe à educação, no processo de socializar, apresentar os 

conhecimentos histórico e socialmente construídos não como verdades absolutas de certo e 

errado numa visão maniqueísta, mas ampliar as possibilidades de saber e trazer para o espaço 

de ensino-aprendizagem a metodologia científica que questiona, infere, compara e constrói. 

Trata-se de rever os papéis no processo de ensino-aprendizagem: o professor não é o 

transmissor e o aluno não é o receptor, como numa educação bancária. Ao apresentar o 

conhecimento, o professor permite que o aluno perceba como e em que contexto esse 

conhecimento foi produzido, e mais, que tal conhecimento pode ser questionado e revisto a 

qualquer momento. 

Outro teórico que fundamenta a prática pedagógica do CED 01 de Brasília é Ausubel 

– estudioso que parte da premissa de que existe uma estrutura na qual organização e 

integração de aprendizagem se processam. Para ele, o fator que mais influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe ou o que pode funcionar como ponto de ancoragem 

para a nova ideia. Assim, na prática, o educador primeiramente deve sondar o repertório do 

educando para, depois, provocar uma aprendizagem significativa. 

Pensada para o contexto escolar, a teoria de Ausubel (1982) leva em conta a história 

do sujeito e ressalta o papel dos docentes na proposição de situações que favoreçam a 

aprendizagem. De acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa 

ocorra: o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador e o aluno precisa estar 

disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária. 

No livro O Diálogo Entre o Ensino e a Aprendizagem, Weisz (1999) explica que uma 

boa situação de aprendizagem é aquela em que os educandos pensam sobre o conteúdo 

estudado. Existem problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe. 

Segundo Weisz (1999), o professor precisa garantir a máxima circulação de informação 
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possível. Além disso, o assunto trabalhado deve manter suas características socioculturais 

reais, sem se transformar em um objeto escolar vazio de significado social. 

Nesta perspectiva, no processo de ensino-aprendizagem o professor deverá ser o 

mediador; e o aluno precisa perceber e assumir que é coparticipante na construção do 

conhecimento. Nessa perspectiva, é importante que os docentes estejam comprometidos com 

o rigor metódico, o qual consiste em apresentar o conhecimento construído, mas como algo 

inacabado, mutável e em movimento.  

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 

desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se com sujeito 

também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção (FREIRE, 1996, pág12). 

 

Instigar o aluno a perceber que um conhecimento muda ao longo do tempo é uma das 

vertentes da formação da autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Ao participar 

desse processo de construção e reconstrução dos conhecimentos, ele poderá se sentir 

instigado e desafiado a produzir outros conhecimentos e se tornar protagonista da própria 

aprendizagem. O aluno aprende a aprender de forma questionadora e crítica, analisando os 

erros e acertos como um processo normal dentro das diversas realidades, pois “quanto mais 

criticamente se exerça a capacidade de aprender, tanto mais se constrói e se desenvolve o 

que venho chamando curiosidade epistemológica". (FREIRE, 1996, pág. 13). 

Trazer isso para a escola dentro da prisão é permitir aos alunos a possibilidade de 

repensar os atos equivocados que utilizaram ao longo das suas trajetórias de vida e que 

culminaram no cerceamento do seu direito de ir e vir; permitir a reflexão de maneira que 

possam reavaliar escolhas. Dessa forma, podem perceber que a realidade não é imutável, 

estática e fatídica. Revendo e refletindo sobre as suas histórias de vida poderão perceber em 

que ponto da sua trajetória houve falhas, para, então, reconstruir valores e atitudes, assumindo 

responsabilidades e deixando para trás ideias de vitimização.  

Consonante ao exposto, o CED 01 de Brasília busca respeitar os conhecimentos 

trazidos pelos alunos, pois a valorização do conhecimento adquirido ao longo de suas vidas 

facilita a transposição do vivenciado para o conhecimento científico. Para Freire (1996), essa 

prática em sala de aula permite ao aluno sair de um conhecimento ingênuo, de senso comum 

para um conhecimento crítico e sistematizado, numa perspectiva de superação. Trata-se de 

fazer um link dos problemas vividos em seu cotidiano, em sua comunidade, com os saberes 

apresentados pela escola, o que os leva a fazer correlações e, consequentemente, perceber 

soluções para a transformação de sua realidade. 
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Não há para mim, na diferença e na "distancia" entre a ingenuidade e a criticidade, 

entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos 

metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação e não a 

ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser 

curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticista. Ao 

criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, 

metodicamente "rigorizando-se" na sua aproximação ao objeto, conota-se seus 

achados de maior exatidão. (Freire 1996, pág.17) 

 

Dessa maneira, a prática pedagógica está vinculada ao ciclo reflexão-ação-reflexão 

citado por Freire, num movimento dinâmico e dialético em que o professor e os alunos 

analisam, comparam, mudam e repensam os saberes de forma contínua.  

O professor valoriza o saber cognitivo, mas entende que a afetividade permeia e 

define a construção do conhecimento. Ele entende que a inconclusão faz parte dessa prática, 

que não sabe de tudo e que, assim como os alunos, também o seu fazer pedagógico está em 

construção constantemente. E isso o torna pesquisador de sua prática e dos conhecimentos 

que surgem ao longo da jornada.  

O professor precisa permear suas ações numa perspectiva dialógica, no falar e ouvir, 

pois ouvir é abrir espaço à inteligência do outro, e o falar permite, em contrapartida, que o 

outro conheça sua inteligência. Ou seja, tais ações possibilitam aos agentes educacionais – 

professor e aluno – a demonstração do que um e outro conhecem sem, contudo, haver 

colonização ou discriminação de ninguém, restando o respeito à identidade cultural e social 

de ambos. 

É próprio do pensar certo, a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não 

pode ser negado ou acolhido só́ porque é novo, assim como o critério de recusa ao 

velho não é apenas o cronológico. O velho que preserva sua validade ou que 

encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo.” (FREIRE, 

1996 pág. 20) 

 

Nesse viés, a educação nas prisões é fruto de uma construção coletiva entre professor 

e aluno visando a produção de saberes numa perspectiva dialógica de respeito à diversidade. 

Trata-se de uma parceria em que o estudante define o que vai além dos conhecimentos 

elaborados em sala, constituindo sua trajetória de forma autônoma e consciente. Desta forma 

a educação se constitui como um processo que Peliano (2008) define como o ato de orientar, 

acompanhar, nortear e de trazer de "dentro para fora" as potencialidades do indivíduo. 

E Mayer (2006) complementa salientando que a educação dá significado ao passado e 

proporciona ferramentas para se formular um projeto individual. Em um sentido amplo, a 

educação de uma pessoa reflete toda a sua existência e contempla todos os seus aspectos. 

Cabe observar que os avanços da ciência e da tecnologia têm revolucionado a 

produção, o comportamento das pessoas e o próprio ambiente escolar. Com o advento da 
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internet, da telefonia celular e de outros meios de comunicação que oferecem ao homem 

contemporâneo comodidade, segurança e precisão, seria de se supor que tudo isso acarretaria 

uma grande melhoria na vida de todos. No entanto, é sabido que isso só ocorre com uma 

pequena parcela da sociedade.  

Pela sua importância, a educação deveria ser prioritária no processo do tratamento 

penal, durante todo o período de cumprimento da pena. O que se quer salientar aqui é que a 

comunidade escolar atendida nas unidades penais faz parte de uma grande maioria que não 

tem acesso aos avanços tecnológicos, bem como a bens culturais e benefícios sociais, razões 

pelas quais acabam ficando à margem do processo. É nesse panorama pouco “humanizante” 

que, conforme o Parecer nº 11/2000 - CNE/CEB do Conselho Nacional de Educação, a EJA 

se estabelece como a modalidade a ser adotada, e deve ter suas ações pautadas nas 

características Reparadora, Equalizadora e Qualificadora; e ainda, respeitando as 

peculiaridades distintas, conforme o público atendido, e principalmente, com o objetivo de 

garantir condições àqueles(as) que não tiveram a oportunidade ou se viram privados do 

acesso à Educação. 

Em um contexto amplo, vale ressaltar o que preconiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Jovens e Adultos: muitos jovens ainda não empregados, desempregados, 

empregados em ocupações precárias e vacilantes podem encontrar nos espaços da EJA, seja 

nas funções de reparação e de equalização, seja na função qualificadora, um lugar de melhor 

capacitação para o mundo do trabalho e para a atribuição de significados às experiências 

socioculturais trazidas por eles (BRASIL, 2000, p.11). 

O educando é um sujeito sócio-histórico-cultural com diferentes experiências de vida, 

que se afastou da escola devido a fatores sociais, econômicos, políticos e/ou culturais; muitas 

vezes, com ingresso prematuro no mundo do trabalho, evasão ou até mesmo repetência 

escolar. A maioria dos estudantes da EJA traz consigo alguns traumas em relação à vida 

escolar, onde predomina um ensino tradicional, onde o educador exerce o papel de detentor 

do conhecimento e o educando de receptor desse conhecimento.  

Busca-se, portanto, o rompimento desse modelo, propiciando ao educando a 

autonomia ativa e intelectual no processo educacional. “Faz parte igualmente do pensar 

certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa 

de raça, de gênero ofende a substantivada do ser humano e nega radicalmente a 

democracia.” (FREIRE,1996, pág. 20). 

Uma tarefa bastante complexa, porém extremamente necessária e contínua, é 

determinar o perfil dos educandos do sistema carcerário a fim de buscar um planejamento 
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adequado para atuar nesta demanda. Assim, é comum deparar-se com indivíduos que, em sua 

maioria, sempre viveram à margem da sociedade, sem referência social e que, geralmente, 

trazem consigo um histórico de vida que reflete seus comprometimentos psicossociais e 

econômicos. Sujeitos sem perspectivas de futuro, discriminados, de famílias desmoralizadas, 

sem noção do lugar que devem ocupar na sociedade. Esses educandos demandam uma 

proposta pedagógica específica para jovens e adultos privados de liberdade na busca pela 

garantia do processo educativo de qualidade para a transformação de um modelo de 

sociedade excludente.  

A proposta pedagógica pensada para essa esse público deve priorizar as necessidades 

fundamentais para compreensão de uma vida com dignidade. São jovens e adultos que, 

geralmente, apresentam um sentimento de desesperança no momento presente, de falta de 

perspectiva futura e angústia com o tempo já vivido. Desta forma, a proposta pedagógica 

deve ser pautada na busca por um conhecimento que agregue valores e aponte para uma 

prática social de inclusão, de melhoria nas condições de vida para o convívio em sociedade.  

A Educação ofertada deve ser uma educação que prioritariamente procure não só 

ampliar o universo informacional deste aluno, mas que também busque desenvolver a sua 

capacidade crítica e criadora, tornando-o capaz de realizar escolhas e perceber a importância 

delas em sua vida e, consequentemente, para o seu grupo social.  

A prisionalização dificulta os esforços em favor da ressocialização; além disso, “em 

vez de devolver à liberdade indivíduos educados para a vida social, devolve para a 

sociedade, delinquentes mais perigosos e com elevado índice de possibilidade para a 

reincidência” (ONOFRE, 2007, p. 14). É preciso acreditar que através de uma ação 

conscientizadora, capaz de instrumentalizar alunos que poderão firmar um compromisso de 

mudança com a sua própria história. Paulo Freire afirmava que  

A conscientização é (…) um teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais 

“desvela” a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao 

qual nos encontramos para analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não 

consiste em “estar frente à realidade” assumindo uma posição falsamente 

intelectual. Conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o 

ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo 

de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. (FREIRE, 1982, p. 

26). 

 

Neste contexto, a escola e com ela a educação de qualidade torna-se um poderoso 

instrumento de (re)integração social para todos da comunidade carcerária, pois, além de 

preparar o aluno privado de liberdade para sua retomada à liberdade, possibilita também que 

ele possa competir em igualdade de condições com os demais cidadãos por um trabalho digno 

e justo. A escola em presídios passa a ter uma enorme responsabilidade na formação de 
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indivíduos autônomos, “na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, no 

fortalecimento da autoestima desses sujeitos, assim como na consciência de seus deveres e 

direitos, criando oportunidades para seu reingresso na sociedade.” (JULIÃO, 2007, p. 47).    

O espaço escolar em presídios é o local onde o interno pode se sentir humano, é o 

local em que, como afirma Onofre (2007), a “marca de criminoso pode ser amenizada”, uma 

vez que ele passa a ser apenas aluno, um educando na incessante busca pelo aprendizado que 

lhe possibilitará, talvez, sair da condição de miserável, para uma condição mais humana.  

Gadotti (1993) afirmava que a característica fundamental da pedagogia do educador 

em presídios deveria ser a contradição, a lida com conflitos, com riscos. Caberia a ele 

questionar de que maneira a educação poderia contribuir para mudar a prisão e o preso, para 

tornar a vida melhor e contribuir com o processo de desprisionalização.  

Freire (1998) já dizia que a “melhor afirmação para definir o alcance da prática 

educativa em face dos limites a que se submete é a seguinte: não podendo tudo, a prática 

educativa pode alguma coisa”. 

Acredita-se que a formação escolar é a chave principal que poderá abrir às pessoas 

em privação de liberdade as portas do processo de reintegração social. Assim, os alunos, 

quando na condição de egressos, poderão continuar seus estudos numa escola da comunidade 

após o cumprimento de sua pena. Mas, para isso, é preciso valorizá-los como indivíduos 

portadores de experiências de vida, respeitando as suas diferenças, como afirma Santos 

(2004) 

A educação de adultos exige uma inclusão que tome por base o reconhecimento do 

jovem adulto como sujeito; coloca-nos o desafio de pautar o processo educativo 

pela compreensão e pelo respeito do diferente e da diversidade: ter o direito a ser 

igual quando a diferença nos inferioriza e o de ser diferente quando a igualdade 

nos descaracteriza.  

Ao pensar no desafio de construirmos princípios que regem a educação de adultos, 

há de buscar-se uma educação qualitativamente diferente, que tem como 

perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária, que a reconhece ao longo da vida 

como direito inalienável de todos. (SANTOS, 2004, p.14).  

 

Logo, outros desafios importantes se colocam como tarefa dos professores: a de 

trabalhar transversalmente com temas que digam respeito aos valores éticos, de respeito ao 

outro, de solidariedade, temas que devem balizar as relações sociais entre os grupos humanos 

e que são chamados de conteúdos de educação social. Tais temas, além da necessidade de 

estarem integrados e contextualizados nos conteúdos formais das disciplinas, poderão ser 

trabalhados em atividades extracurriculares.  

Nessa perspectiva, vale destacar o que dizem Forquim (1993), Ricardo Jorge Costa e 

José Paulo Serralheiro (2007) 
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A educação tomada num sentido amplo como formação e socialização do indivíduo 

supõe sempre a comunicação, a transmissão, a aquisição de alguma coisa: 

conhecimentos, competências, crenças, hábitos, e valores, que se constituem o que 

se chama de conteúdo da educação, suporte de toda experiência humana, pode-se 

dar o nome a estes conteúdos de cultura. (COSTA, SERRALHEIRO, 2007, p.35). 

 

Não se perca de vista que o cidadão do nosso tempo não passa sem a educação escolar 

e a educação social. Ambas, sob a perspectiva da educação científica e tecnológica, são 

indispensáveis à formação do cidadão do século XXI. Na educação social, estão incluídas 

áreas de formação como a educação para a saúde, a educação ética e social, a educação para 

as artes, a educação desportiva, ou seja, todo um conjunto de aprendizagens e atividades 

consideradas indispensáveis à formação integral de um cidadão, mas que, pela sua natureza, 

muitas vezes, não se incluem na aprendizagem técnica e científica do “sistema escolar 

formal”.  

Concorda-se com Neiva (2006), quando afirma que a educação é 

(...) um caminho que reintegra [os apenados] à sociedade permitindo lhes a 

superação das circunstâncias que deram origem ao crime e proporcionem relações 

de trocas sociais que corroborem para uma adaptação no processo de equilíbrio 

entre a convivência social e a autonomia individual. (NEIVA, 2006, p. 23). 

 

A educação no interior dos presídios tem a função desafiadora de colaborar para a 

desconstrução da concepção de que esse é um ambiente de desumanidades e de negação de 

direitos. Oposto a isso, é necessário desenvolver uma prática pedagógica voltada para o 

reconhecimento de que esse deva ser um espaço socializador, respeitoso e desprovido de 

ações discriminatórias e violentas.  

Nesse sentido, Julião (2007) destaca que 

[...] a escola em presídios passa a ter uma enorme responsabilidade na formação de 

indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, no 

fortalecimento da auto-estima desses sujeitos, assim como na consciência de seus 

deveres e direitos, criando oportunidades para seu reingresso na sociedade. 

(JULIÃO, 2007, p. 47). 

 

Assim, o papel desafiador do CED 01 de Brasília é a construção de uma proposta 

curricular que busque o desenvolvimento pessoal e profissional do sujeito, que o auxilie na 

relação dos saberes adquiridos no espaço escolar com a vida cotidiana.  

Esse projeto, norteado pela perspectiva humanista contemporânea, fundamenta-se em 

uma visão da formação de um ser humano autônomo, capaz de fazer suas escolhas, 

julgamentos e valorações, determinando suas necessidades em termos de educação e 

qualificação.  

A Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky (1996) percebe o ser humano e sua 

humanidade como produtos da história criada pelos próprios seres humanos. No processo de 
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desenvolvimento da cultura, o ser humano formou sua esfera motriz – o conjunto dos gestos 

adequados ao uso dos objetos e dos instrumentos – e, com essa esfera, criou também as 

funções intelectuais envolvidas nesse processo. Ao produzir a cultura humana – os objetos, 

os instrumentos, a ciência, os valores, os hábitos e os costumes, a lógica, as linguagens – 

surgiu a humanidade, ou seja, o conjunto de características e qualidades humanas expressas 

pelas habilidades, capacidades e aptidões formadas ao longo da história por meio da própria 

atividade humana. 

Conforme o exposto, as concepções de Paulo Freire, Vygotsky e Ausubel 

fundamentam as práticas pedagógicas do Centro Educacional 01 de Brasília, na busca por 

uma educação emancipadora e ressocializadora, capaz de reintegrar cidadãs e cidadãos ao 

meio social lhes permitindo atuar de forma consciente e transformadora em seus espaços de 

convivência, possibilitando a eles e ao seu grupo familiar, uma nova perspectiva de vida. 

 

 

•  
II.II Tecnologias 

 

O termo tecnologia abrange tudo aquilo que faz alguém, melhorar ou simplificar algo, 

ou seja, todo e qualquer processo de aperfeiçoamento. O termo Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) é utilizado para nos referirmos aos dispositivos eletrônicos e 

tecnológicos incluindo-se computador, internet, tablet e smartphone.  

A inovação tecnológica, presente na vida de alunos e professores, faz com que os 

recursos utilizados no processo de ensino e aprendizagem sejam os mais variados possíveis, 

melhorando ainda mais essa relação no processo educacional.  

O grande avanço das tecnologias da informação fez com que várias ferramentas 

fossem criadas e utilizadas pelos professores com o intuito de melhorar a qualidade do ensino. 

Essas ferramentas são capazes de melhorar o acesso às informações transformando o 

processo de ensino aprendizagem em algo mais dinâmico e inovador.  

As tecnologias utilizadas no ambiente educacional devem ser vistas como uma nova 

metodologia de ensino capaz de interagir com tecnologias já utilizadas anteriormente. Existe, 

portanto, uma relação entre o conteúdo a ser ministrado e a interação digital do 

aluno/professor com as ferramentas tecnológicas utilizadas para atingir os objetivos 

esperados.  
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A EaD é um exemplo de que a inovação do campo das tecnologias de informação e 

comunicação é capaz de formar um indivíduo, ainda que de forma não presencial. Mas, para 

que isso aconteça de fato, é necessário que um professor/tutor seja capacitado para conseguir 

estimular o aluno à vontade de estudar e, ainda, motivá-lo a interagir através de ferramentas 

não tradicionais no processo de ensino-aprendizagem. 

A capacitação dos professores, em especial para aqueles que trabalharão na educação 

a distância, deve estar sempre relacionada com o avanço das novas tecnologias de informação 

e comunicação, criando-se novos contextos de ensino aprendizagem.  

 

 

II.III Formação docente 

[...] a responsabilidade ética, política e profissional do 

ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se 

capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua 

atividade docente. Esta atividade exige que sua 

preparação, sua capacitação, sua formação se tornem 

processos permanentes. Sua experiência docente, se bem 

percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer 

uma formação permanente do ensinante. Formação que 

se funda na análise crítica de sua prática (FREIRE, p.28, 

2003). 

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, no 

artigo 62, trata dos tipos e modalidades dos cursos de formação inicial de professores da 

seguinte forma 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 

de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 
5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade 

normal. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, 

deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).  

§ 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, 

subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação a distância. (Incluído 

pela Lei nº 12.056, de 2009).  
§ 4o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios adotarão mecanismos 

facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior 

para atuar na educação básica pública. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). 

 

Os docentes devem ter uma formação específica que os torne competentes no domínio 

operacional das novas tecnologias da informação e das comunicações, e ser compromissados 

com as novas formas de interatividade pedagógica que a cultura virtual exige em geral e, de 

modo especial, com a Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB n° 6/2010). 

A viabilização de ações destinadas à formação continuada deve ser aplicada para todos 

os professores de Educação de jovens e Adultos em EaD do Centro Educacional 01 de 

Brasília. 
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Dessa forma, pode-se dizer que o preparo profissional de um docente voltado para a 

EJA e a Educação Profissional, na modalidade de EaD, necessita incluir, além das exigências 

formativas para professor, aquelas relativas à complexidade diferencial dessa modalidade de 

ensino (domínio do conteúdo, competências comportamentais, clareza na comunicação, 

confiança, aprendizagem contínua, abertura para ouvir, estímulo ao aprendizado ampliado, 

mediação de conflitos, entre outros).  
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III. FUNÇÃO SOCIAL E OBJETIVOS  

 

 

A função social do Centro Educacional 01 de Brasília é promover o processo de 

ensino e aprendizagem no Sistema Prisional de modo a oportunizar aos educandos o 

desenvolvimento de competências e habilidades nas dimensões cognitiva, afetiva, social, 

criativa e intelectual, objetivando sua autonomia crítica para o pleno exercício da cidadania. 

Disponibilizar ações educativas que estejam diretamente interligadas aos pilares da 

ressocialização (trabalho, família, arte-cultura e espiritualidade) também aos demais privados 

de liberdade. 

O objetivo dessa unidade escolar é estimular a consciência crítica do indivíduo, 

fortalecendo vivências, propiciando a aprendizagem por meio de uma educação de qualidade, 

favorecendo, assim, o exercício da cidadania. 

O Centro Educacional 01 de Brasília tem como objetivo, além da oferta de ensino 

presencial na modalidade EJA, instituir e promover, por meio da EaD, a escolarização e a 

profissionalização de jovens, adultos e idosos que encontram-se privados de liberdade e não 

têm acesso presencial à educação formal e/ou profissional em ambiente prisional. São 

objetivos gerais da EaD: 

● Ofertar educação a distância no Complexo Penitenciário do DF e na Penitenciária 

Federal de Brasília; 

● Promover a autonomização intelectual dos estudantes; 

● Contribuir para a escolarização das pessoas privadas de liberdade com vistas à 

ressocialização. 

A operacionalização desse objetivo geral está vinculada aos seguintes objetivos 

específicos: 
● Orientar a construção do conhecimento do estudante, considerando seus 

conhecimentos prévios, interesses cotidianos, ritmo de estudo. 

● Ofertar materiais didático-pedagógicos que possibilitem o aprendizado de forma 

individualizada, mas com apoio e direcionamento de professores capacitados para o 

tipo de aula/curso a ser ofertado. 

● Criar/adotar vídeos-aulas que possam ser exibidas nas celas dos estudantes nas 

unidades prisionais que dispõem desse recurso tecnológico. 

● Promover atividades, em determinados momentos ao longo dos cursos, que favoreçam 

a prática, mas que obedeçam as especificidades do ambiente prisional. 

As atividades e os cursos propostos deverão prever encontros presenciais, tais como: 

aula inaugural, plantões de dúvidas, aulas teóricas, oficinas, exposições, provas, e outras. 
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IV. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

 

 

Considerando o art. 23 da Lei n° 9.394/1996 (LDB), as Diretrizes Operacionais da 

Educação de Jovens e Adultos de 2014/2017 e o Regimento Escolar da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, a organização pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos 

na modalidade a distância será ofertada por segmentos, etapas ou módulos. 

A organização curricular da Educação de Jovens e Adultos dos 2° e 3° segmentos está 

embasada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 

na Resolução CNE/CEB n° 7/2010 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, Resolução CNE/CEB n° 2/2012.  

 

• IV.I Da Oferta 

 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e normas complementares definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação (Art. 5°, Resolução n° 1/2016-CNE/CEB), a idade mínima 

para ingresso em cursos de EJA, na modalidade de Educação a Distância (EaD), deverá ser 

a mesma exigida como pré-requisito para os cursos desenvolvidos presencialmente.  

 

 

• IV.II Da matrícula  
 

 

A pessoa privada de liberdade interessada em cursar o 2º Segmento (Ensino 

Fundamental – Anos Finais) ou 3º Segmento (Ensino Médio) da EJA-EaD deverá matricular-

se nos Núcleos de Ensino (NUENs) existentes em cada unidade prisional ou através de 

contato com a secretaria do CED 01 de Brasília. Os documentos exigidos para matrícula são: 

carteira de identidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF), comprovante de residência e 

comprovante de escolarização anterior. Além disso, no ato da matrícula, a pessoa deve 

efetuar o preenchimento da Ficha de Matrícula (SOME).  

O interessado na EJA que não apresentar comprovante de escolarização no ato da 

matrícula deverá solicitar, de acordo com os Artigos 246 e 247 do Regimento Escolar da 

Rede Pública de Ensino do DF, o “teste de classificação e/ou reclassificação”. Isso se dá por 

meio de requerimento próprio, acompanhado de justificativa.  
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Após efetuar a matrícula, o estudante será informado sobre a organização e o 

funcionamento da EJA por meio impresso e será convocado para uma aula inaugural, ocasião 

em que receberá orientações quanto à metodologia da EaD.  

A matrícula na EJA-EaD da penitenciária federal será por área do conhecimento, e 

no sistema penitenciário do DF deverá ser por componente curricular. Nos dois casos, a 

matrícula estará condicionada à disponibilidade de vagas. 

 

• IV.III Da conclusão e Certificação 
 

 

A conclusão dos estudos será condicionada ao aproveitamento em todos os 

componentes curriculares ou áreas do conhecimento (dependendo de cada caso) e ocorrerá 

de forma individualizada. 

O certificado de conclusão do curso é emitido de acordo com os prazos determinados 

na legislação vigente.  

Os históricos escolares que acompanham os certificados e diplomas devem explicitar 

os componentes curriculares cursados, de acordo com o correspondente perfil profissional de 

conclusão, explicitando as respectivas cargas horárias, frequências e aprovação dos 

concluintes.  

 

 

• IV.IV Do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  
 

Nos Ambientes prisionais, nos blocos em que não há núcleo de ensino, os espaços 

para a tutoria em EaD devem contar com ambientes para atendimento, a fim de serem 

realizados encontros presencias semanais e também para a aplicação das avaliações. Esses 

encontros preveem uma aula inaugural, plantões de dúvidas e outros momentos avaliativos e 

de atendimentos que se façam necessários.  

Nas unidades em que não houver possibilidade de utilização de ambientes virtuais de 

nenhuma espécie, a educação se dará por meio de apostilas, elaboradas pelos tutores, por 

áreas de conhecimentos e/ou componentes curriculares, a depender das peculiaridades da 

unidade prisional em questão. As apostilas serão compostas de textos simples e atividades 

relacionadas ao assunto, com linguagem acessível a todos. 

Há unidades que possuem sistema coletivo de TV, com transmissão direta para as 

celas. Esse recurso pode ser utilizado para transmissão de vídeoaulas complementares às 

apostilas utilizadas durante o processo, ou em substituição aos atendimentos presenciais, 

quando estes não forem realizados por questões referentes à segurança local.  
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A despeito de ambientes virtuais, quando possível, o acesso à internet deverá ser 

restrito a uma plataforma virtual customizada, com uma lista de sítios com acesso seguro, 

que permita a criação de um tipo de perfil ou portfólio do aluno no qual fiquem armazenadas 

todas as suas atividades.  

Estudos mostram que a segurança exigida para os ambientes virtuais conectados em 

rede dentro de sistemas prisionais pode ser realizada com o uso de redes internas (intranet). 

Isso é viável, tome-se como exemplo o que ocorre em países europeus que utilizam as 

chamadas whitelists (conjunto de e-mails, domínios ou endereços IP, previamente aprovados 

e com permissão de entrega, sem a necessidade de serem submetidos a filtros anti-spam). 

Dessa forma, o e-learning passa a ser um ótimo recurso às TIC na Educação a Distância. 

 

• IV.V Das atividades pedagógicas  
 

Cada área de conhecimento ou componente curricular tem a liberdade de utilizar as 

atividades pedagógicas permitidas nas unidades prisionais, a depender de suas 

peculiaridades. Essas atividades podem utilizar-se de 

● Apostilas; 

●  Exercícios escritos;  

● Textos escritos;  

● Vídeoaulas;  

● Chats e fóruns de discussão em plataformas específicas;  

● Avaliações escritas;  

● Produção de textos;  

● Plantões de dúvidas;  

● Atividades coletivas quando permitidas e enviadas aos tutores; 

● Oficinas; 

●  Exposições de trabalhos; 

● Programações culturais, dentre outros. 

É importante frisar que tais atividades estarão especificadas e descritas no 

planejamento pedagógico para cada componente curricular e/ou área de conhecimento com 

atendimento em EaD. No que tange às configurações e às adaptações dos espaços prisionais, 

há que se atender a realidade de infraestrutura que cada unidade dispõe, bem como as regras 

de segurança previstas por cada regime prisional das penitenciárias atendidas.  
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IV.VI Do perfil do estudante da Educação a Distância  

 

Os estudantes de EaD do sistema prisional são jovens, adultos e idosos que não 

frequentaram a escola ou evadiram antes de finalizar os Ensinos Fundamental e Médio. 

Internos de blocos em que não há núcleo de ensino (oferta de EJA presencial) e inclusive 

aqueles que por razões de segurança não poderiam participar de aulas presenciais. 

 

IV.VII Do perfil do professor de Educação a Distância  

 

 

O professor de EAD no sistema prisional deve ter requisitos técnicos e curriculares 

mínimos para atuação com tutoria; clareza na comunicação; estímulo ao aprendizado 

ampliado e responsabilidade pedagógica de tornar o ensino com apostilas ou plataforma 

específica como instrumentos de real aprendizado e crescimento para os alunos. Deve 

conhecer ferramentas de edição de textos para elaboração de material escrito e dominar 

utilitários diversos de EaD, de acordo com as necessidades de cada unidade prisional.  

Além disso, o professor da EaD deve ser capaz de trabalhar em equipe, visto que o 

trabalho será colaborativo e multidisciplinar. 

É importante, ainda, que o profissional apresente o conteúdo com clareza, de maneira 

a manter os estudantes interessados, motivados e engajados; ele dever estar apto a responder 

as possíveis dúvidas dos alunos, bem como analisar seu desempenho. Além disso, deve ter 

em mente que, no ambiente prisional, há situações que interferem na atuação do professor e, 

por isso, estar aberto a mudanças em sua prática pedagógica no atendimento aos alunos 

quando necessário às regras de segurança. É imprescindível manter um clima de aprendizado 

constante e interativo. 

 
 

• IV.VIII Da população das pessoas privadas de liberdade 
no Distrito Federal e Educação a Distância  

 

 

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que a população carcerária 

do Distrito Federal saltou de 7,4 mil internos, em 2008, para cerca de 16 mil em 2019. Destes 

apenas cerca de 1,2 mil são matriculados no CED 01 de Brasília. Este déficit se explica 

devido à falta de estrutura e logística enfrentada pela escola dentro das dependências do 

presídio. 
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Há que se ressaltar que o ensino presencial é de suma importância para tal população, 

mas considerando que o total dos que têm o Ensino Fundamental completo e incompleto, 

somados ao Ensino Médio incompleto, atinge 75,63% da população carcerária. Nesse 

contexto, é importante considerar a oferta de EaD para este público como uma possibilidade 

de continuidade da Educação Básica, além de sua capacitação profissional. 

Como bem sabemos, a oferta de EaD, com vistas a atender qualquer população, requer 

dados esclarecedores, ferramentas específicas e acesso a tecnologias diversas, 

especificidades essas que requerem rigoroso estudo e acesso a equipamentos, principalmente 

quando o público alvo são pessoas privadas de liberdade. 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, realizado pelo 

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (Depen/MJ), através do 

Infopen, junho 2017, oferece um panorama da população prisional no DF por nível de 

escolaridade Brasil. 

Vide quadro a seguir 

 

ANALFABETOS 1,76% 

ALFABETIZADOS 0,77% 

ENSINO FUNADAMENTAL INCOMPLETO 52,04% 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 9,34% 

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 14,25% 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 9,10% 

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 1,73% 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 0,65% 

ENSINO ACIMA DE SUPERIOR COMPLETO 0,00% 
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NÃO INFORMADO 10,36% 

 ESCOLARIDADE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO DF 

 
     Fonte: Infopen (2017) 

 

IV.IX Da equipe multidisciplinar e dos professores 

 

A proposta de oferta de Educação a Distância no sistema prisional é uma forma de 

ampliar as possibilidades de atendimento aos detentos, uma vez que, hoje, estão regularmente 

matriculados no ensino presencial em torno de 10% da população carcerária do Distrito 

Federal. A EaD pode oferecer solução para essa baixa oferta de vagas possibilitando a 

inclusão social a uma parcela maior da população prisional, promovendo assim a 

democratização do acesso ao conhecimento, direito garantido na legislação vigente.  

Ademais, no sistema prisional, as dificuldades de deslocamento dos detentos 

enfrentadas na rotina diária e que em alguns momentos impossibilita a participação nas aulas 

presenciais poderão ser minimizadas no ensino a distância, já que os alunos serão atendidos 

presencialmente somente uma vez na semana, de acordo com as possibilidades de segurança.  

No entanto, para que essa oferta de EaD seja exitosa, é imprescindível que haja uma 

equipe multidisciplinar responsável pelo [...] “planejamento, implementação e gestão dos 

cursos à distância” [...], (Brasil, MEC, Referenciais de Qualidade para a Educação a 

Distância, p. 19). Essa equipe deverá ser capacitada quanto ao uso da tecnologia, a gestão do 

tempo e o trabalho em equipe, pois além de suas próprias especialidades, esses profissionais 

deverão trabalhar de forma conjunta para a qualidade da proposta pedagógica definida, 

contribuindo assim para uma EaD que funcione efetivamente. 

Por isso, a equipe muldiciplinar do sistema prisional será composta por professores 

qualificados em EaD, que exercerão as funções de conteudista, formador e mediador, isto 

significa, que o professor selecionado deverá ser capaz de executar as atribuições abaixo, 

dentre outras que poderão surgir de acordo com as reais condições do cotidiano prisional e 

necessidades dos estudantes ao longo do processo: 

● Produzir material didático com linguagem adequada, de acordo com as regras de 

interatividade que a EaD exige e ao perfil do estudante do sistema prisional;  

● Selecionar e organizar o conteúdo curricular em unidades considerando as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas;  
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● Selecionar e/ou produzir videoaulas como apoio ao material didático impresso 

ou em substituição a aula presencial quando inviabilizada por questões de 

segurança;  

● Motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes;  

● Esclarecer dúvidas presencialmente e/ou por meio eletrônico quanto ao 

conteúdo específico e ao uso da tecnologia; 

● Promover espaços de construção coletiva de conhecimentos tanto por meio do 

AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem como presencialmente; 

● Selecionar material de apoio e sustentação teórica dos conteúdos;  

● Elaborar, disponibilizar e corrigir provas e atividades com feedback para cada 

estudante, no AVA e/ou presencialmente. 

 

Deve-se ressaltar que a EaD é uma modalidade de ensino mais complexa e dinâmica 

exigindo uma interação maior entre os atores envolvidos, em vista disso, os professores que 

atuarão na EaD no sistema prisional, obedecendo as especificidades do trabalho com 

educação a distância, sistema prisional e Educação de Jovens e Adultos, deverão ser 

submetidos ao processo de concessão de aptidão demonstrando ter conhecimento das TICs 

(Tecnologia de Informação e Comunicação), conhecimentos específicos (tutoria), formação 

e/ou experiência na EJA e formação em direitos humanos.  

Por fim, a equipe multidisciplinar responsável pela EaD, no sistema prisional deverá 

ser composta por professores efetivos da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF, 

lotados no Ced 01 de Brasília, submetidos ao processo de concessão de aptidão. Esses 

profissionais deverão ter carga horária de 40h, com regime de 20h/20h, que atendam aos 

componentes curriculares das disciplinas e com atendimento aos educandos de 80% a 

distância e 20% presencial. Dentre os professores será eleito um coordenador pedagógico 

para planejamento, acompanhamento e apoio da EaD.   

 

IV.X Da capacidade de atendimento por número de estudantes  

 

Na EaD não existe uma determinação legal em relação a quantidade de alunos por 

turma, uma vez que não existe sala de aula física, no entanto, a quantidade de estudantes 

deverá estar vinculada às condições básicas de atendimento com qualidade, visto que 

semanalmente deverá ser feito o acompanhamento presencial dos estudantes para 
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esclarecimento de dúvidas quanto ao conteúdo e possíveis dificuldades. É nesse momento 

que o professor poderá incentivar os estudos por meio de grupos, evitando assim a evasão. 

Assim, é importante esclarecer que o número de alunos atendidos na EaD dependerá das 

especificidades da unidade prisional, além da capacidade de atendimento (coletivo e/ou 

individual) feito pelo professor de acordo com sua carga horária.  

 

 

IV.XI Da infraestrutura e da capacidade de atendimento  

 
 

A EaD não sofre a limitação do número de estudantes por espaço físico da sala de 

aula, entretanto, a capacidade de atendimento está associada à capacidade de atendimento 

por professor, ao limite dos recursos essenciais a ele oferecidos e ao espaço para o estudante 

realizar atividades presenciais.  

Para as aulas inaugurais, aulas presenciais e para a avaliação presencial obrigatória, 

será necessária a disponibilização de um espaço físico próprio, como auditórios e salas de 

aulas. 

 

 

IV.XII Do número de estudantes atendidos por professor  
 

Para garantir qualidade do ensino ofertado é importante que o número de alunos 

atendidos seja proporcional ao espaço físico disponível para os encontros presenciais, bem 

como proporcional à capacidade de atendimento de cada professor considerando seu 

componente curricular/área de conhecimento e especificidades de cada unidade prisional. 
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V ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES 
 

 

A Educação de Jovens e Adultos é organizada por segmentos e etapas e é ofertada em 

regime semestral com carga horária específica. O primeiro segmento corresponde aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª etapa), o segundo segmento corresponde aos anos 

finais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª etapa), e o 3º segmento corresponde ao Ensino Médio 

(1ª à 3ª etapa). 

As matrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos são fundamentadas na 

Base Nacional Comum. O 2º Segmento está organizado em quatro áreas do conhecimento 

(Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e matemática) e uma parte 

diversificada (Língua Estrangeira Moderna-Inglês e Ensino Religioso), totalizando oito 

componentes curriculares obrigatórios e ensino religioso de matrícula opcional. 

O 3º Segmento está organizado em quatro áreas do conhecimento (linguagens, 

ciências da natureza, Ciências Humanas e matemática) e na parte diversificada (Língua 

Estrangeira Moderna-Inglês, Língua Estrangeira Moderna-Espanhol e Ensino Religioso) 

totalizando 12 componentes obrigatórios e dois de matrícula opcional (Língua Estrangeira 

Moderna –Espanhol e Ensino Religioso) 

É importante ressaltar que o Currículo em Movimento da Educação Básica - 

Educação de Jovens e Adultos (DISTRITO FEDERAL, 2014a) considera e valoriza a 

diversidade cultural, os diferentes saberes, as trajetórias e histórias de vida na construção da 

aprendizagem. A relação entre tempos e espaços é distinta de outras etapas e modalidades da 

educação básica, devendo-se considerar ainda as diferenças sociais e econômicas do público 

a que se destina. Além disso, o Currículo apresenta os eixos integradores: cultura, mundo do 

trabalho e tecnologias, como temas para diálogo visando o fortalecimento da organização dos 

componentes curriculares em cada segmento, conforme apresentado nas respectivas matrizes 

curriculares. 

O currículo para a modalidade de EaD está organizado em consonância com o 

Currículo da Educação Básica – Educação de Jovens e Adultos: Ensino Médio e Ensino 

Fundamental – Anos Finais das Escolas Públicas do Distrito Federal. Esse Currículo busca 

dar significado e aprofundamento ao conhecimento escolar, mediante a contextualização, a 

interdisciplinaridade e o desenvolvimento de habilidades e de competências básicas, 

estimulando o raciocínio e a capacidade de aprender de todos os envolvidos nos processos 

de ensino e de aprendizagem.  
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É fundamental, nesse contexto, a abordagem teórico-prática dos temas transversais, 

de acordo com o proposto no art. 15 da Resolução nº 1/2012-CEDF:  

Art. 15. No desenvolvimento dos diversos componentes curriculares, são 

abordados temas transversais de relevância social, respeitados os 
interesses do estudante, da família e da comunidade, observada a inclusão 
dos conteúdos e temas obrigatórios determinados pela legislação vigente.  
§ 1º No ensino fundamental, devem ser tratados, de forma transversal e 
integrada e em todos os componentes curriculares, os seguintes temas: 
símbolos nacionais, saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, 
direitos dos idosos, direitos humanos, educação ambiental, educação para 
o consumo, educação alimentar e nutricional, educação fiscal, educação 
para o trânsito, trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural, dentre 
outros.  
§ 2º No ensino médio, devem ser tratados, de forma transversal e integrada 
e em todos os componentes curriculares, os seguintes temas: saúde, 
sexualidade e gênero, vida familiar e social, processo de envelhecimento, 
direitos humanos, educação ambiental, educação para o consumo, 
educação alimentar e nutricional, educação fiscal, educação para o 
trânsito, trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural, dentre outros.  

 

A organização curricular de EaD prevê ainda a oferta de conteúdos 

elencados no art. 19 da Resolução nº 1/2012-CEDF:  

 

Art. 19. Constituem conteúdos dos componentes curriculares obrigatórios 
da educação básica:  
 
I - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos ensinos fundamental e 
médio, ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de arte e de literatura e história brasileira;  
II - Direito e Cidadania nos currículos dos ensinos fundamental e médio;  
III - Direitos das Crianças e dos Adolescentes no currículo do ensino 
fundamental;  
IV - Música, como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 
componente curricular Arte, nos ensinos fundamental e médio;  
V - Educação Financeira, como conteúdo obrigatório do componente 
curricular Matemática nas três séries do ensino médio;  
VI - Direitos da mulher e outros assuntos com o recorte de gênero nos 
currículos dos ensinos fundamental e médio.  

 

Os projetos dos componentes curriculares de Educação a Distância são elaborados e 

revisados periodicamente com base nas normas vigentes, buscando atender à complexidade 

de conteúdos e habilidades propostos, sem perder de vista seus eixos integradores.  

Nesse sentido, o desenvolvimento do currículo proposto visa propiciar ao estudante 

de Educação a Distância condições para a inserção no contexto social, para compreender as 

relações existentes entre os processos produtivos, o mundo do trabalho, os conflitos 

derivados da globalização da economia e dos avanços científico-tecnológicos.  

 

Matriz Curricular, Educação de Jovens e Adultos - 2° Segmento (Ensino Fundamental), 

Educação a Distância 
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Instituição Educacional: Unidade Escolar EaD 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  

Modalidade: Educação de Jovens e Adultos – 2º Segmento  

ÁREAS DO CONHECIMENTO  

COMPONENTES 

CURRICULARES  

CARGA HORÁRIA  

Módulo* I  Módulo* 

II  

Módulo* 

III  

Módulo* IV  

 

 

 
BASE  

NACIONAL 

COMUM  

 
Linguagens  

Língua Portuguesa  X  X  X  X  

Arte  X  X  X  X  

Educação Física  X  X  X  X  

Matemática  Matemática  X  X  X  X  

Ciências da 

Natureza  
Ciências Naturais  X  X  X  X  

Ciências  

Humanas  

História  X  X  X  X  

Geografia  X  X  X  X  

 

 
PARTE DIVERSIFICADA  

Língua Estrangeira  

– Inglês  
X  X  X  X  

Ensino Religioso  X  X  X  X  

TOTAL DO MÓDULO  410  410  410  410  

TOTAL DO SEGMENTO  1.640  

OBSERVAÇÃO:  
 

*Módulos I, II, III e IV equivalem, respectivamente, à primeira, segunda, terceira e quarta etapas de EJA – 2º 

Segmento (Ensino Fundamental – Anos Finais).  
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Matriz Curricular, Educação de Jovens e Adultos – 3° Segmento (Ensino Médio) 

Educação aDistância 

 

 

 
Instituição Educacional: Unidade Escolar EaD 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  

Modalidade: Educação de Jovens e Adultos – 3º Segmento  

 

 
ÁREAS DO CONHECIMENTO  

COMPONENTES 

CURRICULARES  

CARGA HORÁRIA  

Módulo* I  Módulo* II  Módulo* III  

 

 

 

 

BASE  

NACIONAL 

COMUM  

 
Linguagens  

Língua Portuguesa  X  X  X  

Arte  X  X  X  

Educação Física  X  X  X  

Matemática  Matemática  X  X  X  

Ciências da Natureza  

Física  X  X  X  

Química  X  X  X  

Biologia  X  X  X  

 
Ciências  

Humanas  

História  X  X  X  

Geografia  X  X  X  

Filosofia  X  X  X  

Sociologia  X  X  X  

 

 
PARTE DIVERSIFICADA  

Língua Estrangeira – 

Inglês  
X  X  X  

Língua Estrangeira – 

Espanhol 
X  X  X  

Ensino Religioso  X  X  X  

TOTAL DO MÓDULO (sem opção de Espanhol)  425  425  425  

TOTAL DO MÓDULO (com opção de Espanhol)  525  525  525  

TOTAL DO SEGMENTO (sem opção de Espanhol)  1.275  

TOTAL DO SEGMENTO (com opção de Espanhol)  1.575  

OBSERVAÇÕES:  

*Módulos I, II e III equivalem, respectivamente, à primeira, segunda, e terceira etapas de EJA – 3º Segmento 

(Ensino Médio).  

- A oferta da Língua Espanhola dar-se-á de forma intercomplementar, por meio do Centro Interescolar 

de Línguas – CIL, instituição integrante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.  
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Agrega valor a esse Projeto, os temas “educação para o trânsito, trabalho, 

ciência e tecnologia”, inclusão digital, que possibilita a valorização da tecnologia e a 

compreensão, por parte da comunidade escolar, do complexo processo de 

globalização.  

 

 

 

 

VI Organização Curricular da Educação Profissional 
 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida por meio de cursos 

– organizados por eixos tecnológicos, os quais devem estarem consonância com o Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos, instituído e organizado pelo Ministério da Educação ou pela 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.  

Para tanto, os planos de cursos a serem desenvolvidos pela UE devem atender os 

princípios e critérios estabelecidos pela legislação em vigor. A saber: 

● Resolução CNE/CEB n° 6/2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

● Parecer CNE/CEB n° 10/2014, que revisa a redação do art. 28 da Resolução CNE/CEB 

n° 6/2012 – referente à carga horária dos cursos técnicos de nível médio; 

● Resolução n° 1/2012/CEDF, que estabelece normas para o Sistema de Ensino do 

Distrito Federal, em observância às disposições da Lei n° 9.394/1996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

● Resolução n° 1/2014/CEDF, que altera os artigos 63, 97, 101 e 108 da Resolução n° 

1/2012- CEDF; 

● Resolução n° 2/2016, que altera os artigos 97, 134, 135 e 194 da Resolução n° 

1/2012-CEDF. 

A oferta de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio pode ocorrer de 

forma articulada integrada ou concomitante e/ou subsequente às etapas escolares; e ainda, 

pode ser estruturada e organizada por meio de etapas com terminalidade e com saídas 

intermediárias com certificação de qualificação para o trabalho. 

As matrizes curriculares para os cursos de Educação Profissional são específicas para 

cada curso. Eles devem ter um planejamento de acordo com o perfil profissional de conclusão 

do curso, e ainda, que estejam fundamentados na Resolução CNE/CEB n° 6/2012 – Capítulo 

II, Organização Curricular e Resolução n° 1/2012-CEDF, Capítulo V, Da Educação 

Profissional, e Capítulo VI, Da Educação a Distância.  
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Os planos de cursos deverão ser encaminhados à SEEDF para apreciação e aprovação 

junto ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), conforme legislação vigente. 
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VII PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM 
 

"O ser humano está condenado a escolher. Nossa ação fundamenta-se em 

juízos de valor sobre o mundo que nos cerca: a natureza, a sociedade em 

que vivemos, o futuro a ser vivido, as relações com as pessoas, as vivências. 

Assumimos posições. Aceitamos e lutamos por alguma coisa quando a 

avaliamos positivamente, assim como rejeitamos outra, quando atribuímos 

a ela um valor negativo. O ser humano é um ser que avalia. Em todos os 

instantes da sua vida - dos mais simples aos mais complexos - ele está 

tomando posição, manifestando-se como não neutro". LUCKESI 

(2003, p.106)     

Para os professores do Centro Educacional 01, a concepção de avaliação na 

Educação de Jovens e Adultos nas prisões vai além da visão tradicional, que focaliza o 

controle externo mediante notas ou conceitos para ser compreendida como parte integrante 

e intrínseca ao processo educacional. Quando a avaliação não se restringe ao julgamento 

sobre sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de situações em 

que a finalidade maior se encontra em alimentar, sustentar e orientar a intervenção 

pedagógica. Na modalidade de Educação a Distância dentro das prisões pretende-se manter 

essa concepção, entendendo que a avaliação fará parte de um caminhar com avanços 

simultâneos e progressivos ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem, dando aos 

professores e alunos sinais do que está funcionando e do que precisa ser melhorado. 

Avaliar o aluno deixa de significar fazer um julgamento sobre a sua aprendizagem, 

para servir como momento capaz de revelar o que o aluno já sabe os caminhos que 

percorreu para alcançar o conhecimento demonstrado, seu processo de construção 

do conhecimento, o que o aluno não sabe e o caminho que deve percorrer para vir, 

a saber, o que é potencialmente revelado em seu processo, suas possibilidades de 

avanço e suas necessidades para a superação, sempre transitória, do não saber, 

possa ocorrer. ESTEBAN (2004 p.19) 

 

Assim, acontecerá de forma contínua e sistematicamente por meio da interpretação 

qualitativa e quantitativa do conhecimento construído pelo aluno. Possibilitando conhecer 

o quanto ele se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o professor tem em 

determinados momentos do processo de aprendizagem. Portanto, a avaliação das 

aprendizagens acontecerá de acordo com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a 

adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos alunos e aos 

desafios que estão em condições de enfrentar. 

A avaliação subsidiará o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre 

a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que 

devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de 
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aprendizagem individual ou de todo grupo. Para o aluno, é o instrumento de tomada de 

consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de seu 

investimento na tarefa de aprender. Para a escola, possibilitará na definição de prioridades e 

localização de quais aspectos das ações educacionais demandam maior apoio. O 

acompanhamento e a reorganização do processo de ensino e aprendizagem na escola incluirá, 

necessariamente, uma avaliação diagnóstica. 

Percebe o papel do professor, nesse tipo de avaliação, como o de 
contribuir para o desenvolvimento das competências metacognitivas dos 
alunos, das suas competências de auto avaliação e também de 
autocontrole. Uma avaliação, que traz essas características contribui, para 
que o aluno construa suas aprendizagens e o para que sistema 
educacional consiga melhorar as aprendizagens dos alunos. FERNANDES 
(2005) 

Segundo Demo a avaliação possui três etapas distintas que formam um ciclo que 

orienta o processo de aprendizagem: 

A avaliação apresenta três etapas: A primeira caracteriza-se por 
diagnóstica que serve para identificar a presença ou ausência de 
conhecimentos e habilidades, permite levantar os pré-requisitos para 
oportunizar novas experiências, ou novas situações de aprendizagem e 
determinar as causas de repetidas dificuldades de aprendizagem. É 
importante porque determina como aprendeu, como ocorreu o processo de 
aprendizagem e permite um planejamento para solucionar as dificuldades. 
A segunda é formativa serve para informar o processo de ensino 
aprendizagem. Determina como está o professor e o aluno e permite a 
reorganização do processo para que se atenda os objetivos. E a terceira é 
a somativa serve para classificar o aluno no final de um semestre, ano, 
etc.”. DEMO (2002 p. 76 e 77). 
 

A avaliação investigativa inicial instrumentalizará o professor para que possa pôr 

em prática seu planejamento de forma adequada às características de seus alunos. Esse é o 

momento em que o professor vai se informar sobre o que o aluno já sabe sobre determinado 

conteúdo para, a partir daí, estruturar sua programação, definindo os conteúdos e o nível de 

profundidade em que devem ser abordados. A avaliação diagnóstica servirá para o professor 

obter informações necessárias para propor atividades e gerar novos conhecimentos, assim 

como para o aluno tomar consciência do que já sabe e do que pode ainda aprender sobre um 

determinado conjunto de conteúdos. Portanto no início do semestre letivo haverá uma aula 

inaugural em que ocorrerá uma primeira avaliação com a finalidade de fazer um 

levantamento do que os alunos já conhecem; por entender que o fato de o aluno estar 

iniciando uma etapa não é informação suficiente para que o professor saiba sobre suas 

necessidades de aprendizagem foi pensado esse primeiro contato visualizando a possibilidade 

de reformular e sistematizar o conteúdo de forma que o aluno consiga aprender. 

O processo também contemplará a observação dos avanços e da qualidade da 
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aprendizagem alcançada pelos alunos ao final de um período de trabalho, assim os alunos da 

EaD nas prisões terão uma oficina interdisciplinar em que os professores poderão avaliar 

como está o processo, e os avanços obtidos pelos alunos relatando o que precisa ser 

modificado para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra da melhor forma possível.  

Torna-se primordial que após essa avaliação os alunos recebam um feedback. Este 

feedback precisa ser planejado e estruturado possibilitando que os alunos se tornem 

autônomos em seu processo de construção de conhecimento. Assim, precisa se materializar 

em um conjunto de ações que o aluno deverá desenvolver para melhorar sua aprendizagem. 

Se tornará um guia que o orientará a seguir a trajetória para a construção do conhecimento. 

Deve, ainda, orientar os alunos e ajudá-los a vencer as suas eventuais dificuldades, por meio 

da ativação de seus processos cognitivos e metacognitivos. 

Na verdade, a avaliação contínua do processo acabará por subsidiar a avaliação final, 

isto é, o professor acompanhará o aluno sistematicamente ao longo do processo para saber 

que o aluno já aprendeu sobre os conteúdos estudados. Assim, se constituirão boas situações 

para que alunos e professores formalizem o que foi e o que não foi aprendido. Esta avaliação, 

que intenciona averiguar a relação entre a construção do conhecimento por parte dos alunos 

e os objetivos a que o professor se propôs, é indispensável para se saber se todos os alunos 

estão aprendendo e quais condições estão sendo ou não favoráveis para isso. 

Comprometidos com o desenvolvimento das capacidades dos alunos, que se 

expressam pela qualidade das relações que estabelecem e pela profundidade dos saberes 

constituídos, encontraremos na avaliação, uma referência à análise de seus propósitos, que 

nos permitirá redimensionar investimentos, a fim de que os alunos aprendam cada vez mais 

e melhor e atinjam os objetivos propostos, assim a avaliação se constituirá como um 

momento de observação de um processo dinâmico e não-linear de produção de 

conhecimento. 

A EaD prisional também se utilizará da avaliação somativa. Ao final de cada período 

de estudo o aluno será submetido a uma avaliação interdisciplinar, escrita, com questões 

objetivas e subjetivas com a finalidade de obter informações sintetizadas que se destinam ao 

registro e à publicação do que foi assimilado pelos alunos. 

Em suma, a avaliação é compreendida como: elemento integrador entre a 

aprendizagem e o ensino; conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da 

intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; conjunto de ações que 

busca obter informações sobre o que foi aprendido e como; elemento de reflexão contínua 
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para o professor sobre sua prática educativa; instrumento que possibilita ao aluno tomar 

consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades; ação que ocorre durante todo o 

processo de ensino e aprendizagem. Uma concepção desse tipo pressupõe considerar tanto o 

processo que o aluno desenvolve ao aprender como o produto alcançado. Pressupõe também 

que a avaliação se aplique não apenas ao aluno, considerando as expectativas de 

aprendizagem, mas às condições oferecidas para que isso ocorra. Avaliar a aprendizagem, 

portanto, implica avaliar o ensino oferecido - se, por exemplo, não há a aprendizagem 

esperada significa que o ensino não cumpriu com sua finalidade: a de fazer aprender. 
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VIII CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

Para avaliar segundo os critérios estabelecidos é necessário considerar indicadores 

bastante precisos que sirvam para identificar de fato as aprendizagens realizadas. No entanto, 

é importante não perder de vista que um progresso relacionado a um critério específico pode 

manifestar-se de diferentes formas, em diferentes alunos. E uma mesma ação pode, para um 

aluno, indicar avanço em relação a um critério estabelecido, e, para outro, não. Por isso, além 

de necessitarem de indicadores precisos, os critérios de avaliação devem ser tomados em seu 

conjunto, considerados de forma contextual e, muito mais do que isso, analisados à luz dos 

objetivos que realmente orientaram o ensino oferecido aos alunos. E se o propósito é avaliar 

também o processo, além do produto, não há nenhum instrumento de avaliação da 

aprendizagem melhor do que buscar identificar por que o aluno teria dado as respostas que 

deu às situações que lhe foram propostas.  

É nesse contexto, portanto, que os critérios de avaliação devem ser compreendidos: 

por um lado, como aprendizagens indispensáveis ao final de um período; por outro, como 

referências que permitem - se comparados aos objetivos do ensino e ao conhecimento prévio 

com que o aluno iniciou a aprendizagem - a análise dos seus avanços ao longo do processo. 

Assim, a avaliação formativa ocorrerá, por meio dos encontros presenciais, devendo 

o estudante atingir um percentual de no mínimo 50% de aproveitamento do total das 

atividades propostas em cada encontro, para então realizar a avaliação presencial ao final do 

processo. Essa avaliação acontecerá em local e data previamente agendados no início de cada 

semestre letivo.  

Após a avaliação presencial, o estudante cujo rendimento for inferior a 50% estará́ de 

recuperação, compreendida de breve período para estudo e prova de recuperação. Nesse 

período, recebe atendimento do professor do componente curricular, visando orientá-lo 

quanto em suas dificuldades de aprendizagem. Em seguida, em data previamente marcada no 

cronograma letivo, realiza prova de recuperação. 

O estudante é considerado aprovado em cada componente curricular quando: 

● Participar dos encontros presenciais cumprindo prazos para entrega de 

atividades e demais critérios estabelecidos para cada componente curricular. 

● Demonstrar aproveitamento em relação aos objetivos, competências e 

habilidades da etapa de ensino que estiver cursando mediante participação dos 

momentos presenciais. 
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● Obter uma pontuação mínima de 50% do valor previsto do total das 

atividades avaliativas propostas pelo professor e participar de avaliação presencial, na 

qual também é exigida, para promoção, pontuação mínima de 50%. 

 

O resultado obtido com a avaliação da aprendizagem será́ o principal indicador para 

subsidiar o redimensionamento e a implementação de novas ações. 
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IX PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

 

O Ced 01 de Brasília irá realizar semestralmente uma avaliação institucional sobre a 

EaD com o intuito de verificar se os objetivos estão sendo atingidos e também avaliar os 

instrumentos utilizados, material didático, adequação da linguagem, pertinência das 

atividades propostas, instalações, dentre outros aspectos. 
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X INFRAESTRUTURA 

 

 

As instalações físicas necessárias para a oferta Educação de Jovens e Adultos a 

Distância deverá ser composta de sala para a equipe gestora, sala para a secretaria escolar e 

atendimento ao estudante (matrícula, requerimento de certificados) - instalações estas já 

existentes no prédio da EAPE (SGAS 907). Nas unidades prisionais é necessário sala para os 

professores, sala para atendimento aos estudantes. 

 

 

• X.I Instalações físicas: características e possibilidades 

 

O “Polo de Apoio Presencial” é a “unidade acadêmica descentralizada, no país ou no 

exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na 

modalidade à distância” (Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017). No Polo, ocorrem os 

momentos presenciais da EaD: tutoria, práticas laboratoriais e avaliações. Objetiva oferecer 

espaço físico adequado para o bom desenvolvimento dos estudos, onde o aluno encontra 

apoio tecnológico, laboratorial e de biblioteca, entre outros. As “salas de tele presença”, 

quando possíveis, constituem ferramenta que facilita a interação entre os discentes e docentes 

dos cursos ofertados, por transmissão de áudio e vídeo, inclusive com a possibilidade de 

múltiplas telas (imagem de câmera remota, apresentação de slides e imagem do quadro com 

as anotações do professor, por exemplo). 

O aluno de EaD no sistema prisional não pode, por questões de segurança, acessar a 

internet. Com isso, outras estratégias se fazem necessárias para garantir a qualidade do 

processo. Nesse sentido, as instalações físicas devem contar, no mínimo, com “rede intranet” 

(laboratório de informática com rede local), circuito interno de TV (semelhante ao modelo já 

existente no bloco D da PDF 2) e sala de apoio presencial, para acesso ao material, atividades 

e avaliações. Faz-se necessário, ainda, uma SECRETARIA CENTRALIZADA e 

informatizada, para escrituração e documentação, a qual pode utilizar-se do SEI - Sistema de 

Informação disponibilizado pela SEEDF.  

O Artigo 10 da Resolução CNE/CEB, nº 1/2016, versa sobre a obrigatoriedade da 

oferta de acervo bibliográfico virtual adequado como parte dos ambientes virtuais de 
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aprendizagem ou da plataforma tecnológica da EaD. O aluno terá acesso a tal material no 

laboratório de informática, o qual deve contar com condições e número adequado de 

máquinas. O acervo físico também é importante e recomendável como espaço de encontro 

presencial e de estímulo à leitura e pesquisa, sob orientação de um professor. A “mala do 

livro” pode funcionar como alternativa complementar de acesso ao acervo físico, 

especialmente, quando da impossibilidade de movimentação dos estudantes pela equipe de 

segurança.  

 

X.II Da sala de leitura/biblioteca  

 

É importante que haja acesso ao acervo de uma biblioteca ou sala de leitura, no 

sentido de estimular a leitura e a pesquisa sob a orientação presencial de um professor.  

 

 

X.III Dos materiais didático-pedagógicos  

 

Poderão ser utilizadas apostilas, livros, vídeos, AVA e outros materiais que se façam 

necessários. 

Para produzir material didático em EaD devemos observar os e elementos mediadores 

existentes nos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, além do mais esses 

materiais devem relacionar com a proposta pedagógica da instituição, Ced 01 e com a 

concepção de educação da SEE. Como condutor de um conjunto de atividades o material 

didático/pedagógico deve levar à construção do conhecimento e garantir autonomia dos 

estudantes em seus estudos e na sua vida.  

Como a nossa população educacional é de pessoas em restrição de liberdade, devemos 

observar o sentido da mediação e do material com as expectativas dessas pessoas que 

escolheram a volta aos estudos. Assim o material produzido deve desempenhar papel de 

extrema importância na condução da aprendizagem do aluno. Na produção de materiais 

didáticos/pedagógico o centro das preocupações deve ter o estudante integrando teoria e 

prática relacionadas ao seu lugar onde vivem e a suas histórias, tornando um instrumento de 

reflexão sobre suas vidas e suas escolhas. (CORRÊA, 2007) faz a seguinte sugestão para a 

produção de material em EaD: 
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 Para garantir o processo de mediação pedagógica, um material didático em EaD deve 

passar por três tipos de tratamento: 

1) com base no tema; 

2) com base na aprendizagem; 

3) com base na forma. 

O tema que devemos nos concentrar é o da pessoa em privação de liberdade, temos 

de partir do entendimento ontológico, pois a pessoa é plenitude, ela se revela e se esconde. 

Portanto não devemos observar somente o que se revela no fenômeno, devemos entender o 

que está escondido, o que está negado, o conhecimento do aparente e da negação revelam a 

razão do ser dessa pessoa. Será que a descrição do aprisionamento de uma pessoa diz 

totalmente o que ela é?  Podemos entender plenamente a pessoa em restrição de liberdade? 

Temos ideia de como é ser um encarcerado? Como educar um indivíduo sem conhecê-lo? 

Sem saber o que é esse existente? Como educar uma silenciado pela sociedade? Questões 

que devem ser levantadas e analisadas no material produzido.  

A segunda questão colocada por (CORRÊA, 2007), é que devemos responder, com 

base no conhecimento que teremos as perguntas da primeira questão: como produziremos 

conhecimento com essas informações? Temos como exemplo como chamamos a palavra 

CADEIA, que é recorrente nas falas dos professores e estudantes. Se observarmos bem é a 

palavra pode ser empregada de várias maneiras e significados, nos estereótipos formados 

pela sociedade, que cadeia é lugar de monstros, bandidos e pode ser também o lugar, cercado 

de muros, no entanto há uma personificação onde o sentido de cadeia para a pessoa privada 

de liberdade usa, ela personifica, a cadeia se torna pessoa, e vemos construções assim: “a 

cadeia quase tirou minha família de mim, a cadeia conspira, a cadeia da conselho, a cadeia 

tira o desejo do cara, a cadeia leva o cara à neurose, o cara vira 22 (louco)”; essas falas, 

anotadas nas aulas, podem ser um caminho de outros entendimentos do que sejam, cadeia, 

ou muros, ou lages, ou grades, ou cadeados etc.  

 E por último temos a forma, que deve ser construída o material, observando não o 

com nosso olhar e sim o olhar da pessoa em privação de liberdade. Como é o olhar estético 

dessas pessoas, qual a forma que chega com mais facilidade ao entendimento de certos 

conteúdos? Quais as linguísticas apresentaremos? Buscaremos os sinônimos nos dicionários 

ou nas pessoas privadas de liberdade? Qual a dicção usaremos nos materiais? Se a prisão é 

rodeada de muros como eles se apresentam para essas pessoas? Com outros sentidos, pode 

levar a neura?  
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“o muro é um conselheiro, eu aprendi muito com ele” 

“o muro é o meu professor,”;  

“a gente se distrai, quando vê, lá tá o muro falando com a gente”; 

“esse muro já ouviu coisas, minha solidão é uma delas”; 

“o muro olha pra mim e me dá uma saudade da minha véia”; 

 “muito da minha vida aprendi com o muro, ele fala aos desesperados”; 

“Só quem tá na neurose sabe o que a cadeia fala”; 

“O cara vem, e se ele não é o bicho, a cadeia mata ele”; 

“Com a cadeia não se brinca é neurose pura”; 

 “A cadeia ensina o ladrão a ser pior”; 

“a cadeia ensina o ladrão a se calar”; 

“a cadeia para o ladrão que quer recuperar é como uma mãe, na solidão dá 

conselho”;  

“o ladrão entra na cadeia e ela não deixa ele sair, mesmo tendo cumprido a pena”; 

“a cadeia sabe tudo que acontece com o ladrão; até no silêncio te vê”. 

 

O contexto ontológico a que nos propomos analisar inicia-se agora como uma 

pedagogia prisional, pois os métodos e as pedagogias até então usados não atendem por 

inteiro o educando em restrição de liberdade. Pensamos que um entendimento mais profundo 

da pessoa privada de liberdade, vai além dos conteúdos formais, devemos pensar em uma 

pedagogia dessa pessoa para sua libertação. A liberdade e a autonomia devem ser o sentido 

dessa educação, passando pelo entendimento de uma pedagogia que remete a pessoa a 

caminhos de uma existência construída pela própria pessoa, objetivo da nossa EaD.  

O material didático será organizado em módulos, elaborados pelos professores 

mediadores formadores e conteudistas e, deverá seguir as determinações do documento – 

Manual do professor/autor, elaborado pela direção/coordenação em conjunto com o grupo de 

professores da UE.  

 

 

• X.IV Do pessoal docente, de serviços especializados e de apoio 

à aprendizagem  
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O Centro Educacional 01 de Brasília, responsável pela oferta de educação nas prisões 

do DF, necessita de recursos humanos que atuem especificamente na EaD, composto por 

professores habilitados e qualificados para essas funções, além de coordenador pedagógico 

eleito pelo corpo docente.  

O número de professores será definido de acordo com o número de estudantes 

matriculados.  

Os profissionais que atuarão na Educação a Distância do Ced 01 de Brasília 

necessitam ter aptidão para atuar na EaD das prisões (conforme portaria específica). 

 

 

 

  



 55 

 

XI GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 
 

 

O Ced 01 de Brasília, bem como as demais unidades escolares do DF, tem a gestão 

pautada pela Lei de Gestão Democrática (Lei n° 4.751/2012) e pela Proposta Pedagógica. 

Ressaltando que devem ser consideradas as especificidades do público atendido e do local 

onde são realizadas as atividades pedagógicas (penitenciárias do DF, inclusive a 

Penitenciária Federal).  

A gestão administrativa e pedagógica da Educação a Distância é a mesma da EJA 

presencial, composta pelo diretor, vice-diretor, supervisor e secretário escolar, sendo que ao 

ofertar EaD nas prisões do DF o Ced 01 de Brasília fará juz a mais um supervisor que 

atuará na EaD.  
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XII CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Esta Proposta Pedagógica entrará em vigor após o Ced 01 de Brasília obter 

autorização para ofertar EaD. 

A Direção da Unidade Escolar e o Conselho Escolar ficarão responsáveis por 

resolver os casos omissos, respeitando a legislação vigente.  

Após o período de um ano da implementação desta proposta, deverá ser revista e se 

houver necessidade de alterações o CEDF será consultado. 

A presente Proposta Pedagógica foi elaborada por equipe de professores que 

participaram do Grupo de Trabalho com a finalidade de ofertar EaD nas prisões do DF.  
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Essas pessoas, sujeitos de saberes constituídos nas experiências vividas/vivas, 
encontram-se à margem do acesso aos bens culturais, sociais, econômicos e de 

direitos. Pelos mais variados motivos, o retorno para a escola constitui uma 
possibilidade de aquisição do conhecimento formal com vistas à elevação da 

escolaridade, possibilidade de ascensão social e econômica ou à retomada de sonhos e 
projetos pessoais e coletivos interrompidos no passado. (Currículo em Movimento da 
EJA, pág.9)  

1. INTRODUÇÃO  

  

 No presente ano, após a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), o mundo 

enfrenta o desafio de lidar com a pandemia de Covid-19 - “coronavírus”, a qual afetou as 

mais diversas áreas da sociedade, incluindo as atividades educacionais no âmbito da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, consequentemente, a Educação nas 

Prisões.  

De acordo com o Currículo em Movimento da SEDF, “A EJA nas prisões não se 

limita apenas à escolarização, mas também reconhece a educação como direito humano 

fundamental para a constituição de pessoas autônomas, críticas e ativas frente à realidade 

em que se encontram.”  

Com a suspensão das aulas e a instituição de teletrabalho para os servidores do Governo do 

Distrito Federal (GDF), os impactos na educação foram grandes. Atualmente, temos o 

desafio de retornar às aulas com segurança, preservando a saúde de estudantes e 

profissionais de educação. Considerando as orientações do Conselho de Educação do DF e 

da Secretaria de Estado de Educação do DF, em especial a Nota Técnica n.º 9/2020 - 

SEE/SUGEP Brasília-DF, de 25 de abril de 2020, a Portaria nº 120, de 26 de maio de 2020, 

a Portaria nº 129, de 29 de maio de 2020 e a Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020, 

apresentamos a presente Proposta de Plano de Ação, imbuídos do compromisso de retornar, 

gradativamente, à oferta de Educação nas Prisões do DF, respeitando as recomendações das 

autoridades de saúde e segurança.  

Conforme preconizado no Plano de Validação das Atividades Pedagógicas não Presenciais:  

  

(…) não fazer nenhum tipo de oferta e não orientar esses estudantes em suas 
atividades pedagógicas, avaliando suas aprendizagens e validando-as, ainda que 

remotamente, significaria abandoná-los em um contexto social extremamente frágil 
e sem qualquer tipo de apoio em um momento histórico que, como já se viu, tende 

a potencializar ainda mais os efeitos nocivos das desigualdades sociais.  (Plano de 
Validação das Atividades Pedagógicas não Presenciais, pág. 10)   

  

Dessa forma, a intenção deste Plano de Ação é apresentar possibilidades para oferta de 

Educação nas Prisões mesmo diante do desafio imposto pela pandemia de Covid-19. Ele é 

resultante de ampla discussão entre os servidores do Centro Educacional 01 de Brasília. 

Inicialmente foi desenvolvida uma versão preliminar pela equipe gestora da Unidade 

Escolar, Wagdo da Silva Martins, Elisângela Caldas Braga Cavalcante, Clayton José de 

Cássio Lemes; com a participação voluntária das coordenadoras: Telma Cristiane de 

Almeida e Vanessa Martins Bomfim, além da professora Valdiceli de Araújo Rocha. O 
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documento foi submetido à apreciação voluntária de coordenadores, professores e 

servidores do Ced 01 de Brasília, a fim de obter contribuições e aprimorar a proposta. 

Posteriormente, foi enviada para análise da Coordenação Regional de Ensino do Plano 

Piloto (CREPP) e da Gerência de Educação Prisional (GEPRI).   

Com a publicação da Portaria nº 120, foi instituído um Comitê Local, que retomou a 

discussão sobre o Plano de Ação e elaborou nova versão, a qual passou pela apreciação dos 

servidores da UE, resultando no presente texto. Ele será apresentado à Subsecretaria de 

Educação Básica (SUBEB) e à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), bem como à 

CREPP, à Subsecretaria do Sistema Penitenciário (SESIPE) e à Vara de Execuções Penais 

(VEP), a fim de ser aprimorado e implementado.  

  

  

2. HISTÓRICO   

  

De acordo com a Nota Técnica SEE/SUGEP nº 9/2020, de 25 de abril de 2020, diante da 

pandemia, uma das primeiras medidas adotadas pelo GDF foi a suspensão das atividades 

educacionais, em todas as escolas, universidades e faculdades das redes de ensino pública e 

privada, pelo prazo de cinco dias, com a publicação do Decreto nº 40.509, de 11 de março 

de 2020.   

Após esse período, a suspensão das aulas foi estendida por mais 15 dias, de 16 a 30 de 

março, conforme disposto no Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020. Esses dias foram 

considerados antecipação do recesso de julho, previsto no calendário escolar de 2020 para o 

período de 8 a 22 de julho.   

Em seguida, houve o estabelecimento do ponto facultativo no âmbito da Administração 

Pública Direta e Indireta do Distrito Federal nos dias 18, 19 e 20 de março de 2020, de 

acordo com o Decreto nº 40.528, de 17 de março de 2020. Passou-se, então, a adotar o 

regime de teletrabalho nas Sedes I, II e III da SEEDF e nas Unidades Administrativas das 

Coordenações Regionais de Ensino (CREs) para o servidor que apresentasse febre e/ou 

sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, 

dificuldade para respirar) ou que tivesse retornado de viagem internacional, nos últimos dez 

dias, consoante ao estabelecido no art. 6º do Decreto nº  

40.520/2020.  

A SUGEP divulgou a Circular SEE/SUGEP n.º 18/2020 (37088906), em 14 de março de 

2020, a qual foi complementada pela Circular SEE/SUGEP n.º 19/2020 (37152321), em 17 

de março de 2020. Tais documentos baseiam-se no Decreto nº 40.546, de 20 de março de 

2020, que dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos 

da Administração  

Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, a partir de 23 de 

março de 2020, como medida necessária à continuidade do funcionamento da 

Administração Pública Distrital, dada a atual situação de pandemia.  

Após isso, foi publicado o Decreto nº 40.583, em 1º de abril de 2020, determinando que as 

atividades educacionais, em todas as escolas, universidades e faculdades, das Redes de 

Ensino Pública e Privada, no âmbito do Distrito Federal continuassem suspensas até 31 de 

maio de 2020.   
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Além disso, visando ao retorno gradativo e seguro às aulas presenciais, a SUGEP elaborou 

a Nota Técnica N.º 9/2020 (25 de abril de 2020), que, entre outras questões, prevê a 

elaboração de um Plano de Ação.  

Em 20 de maio, Davi Nogueira, assessor especial de Gestão Estratégica e Projetos da 

SEDF, realizou uma live, na qual destacou a importância do retorno às aulas de forma 

segura para todos os estudantes da Secretaria de Educação, garantindo a equidade e 

propondo atendimento de forma híbrida, isto é, com momentos presenciais e à distância. 

Considerando as orientações desta live e a solicitação da Circular SEE/CRE PP/UNIEB n.º 

87/2020, o CED 01 de Brasília elaborou e enviou uma Proposta de Plano de Ação para 

retorno às aulas, o qual foi encaminhado pelo  documento SEI/GDF nº 40883501 e também 

disponibilizado à Gerente da GEPRI/DIEJA.  

Depois disso, foi publicado, em 22 de maio de 2020, o Decreto nº 40.817, suspendendo as 

atividades educacionais presenciais por tempo indeterminado.  

Assim sendo, em 03 de junho, o Secretário de Educação João Pedro Ferraz apresentou uma 

live na qual divulgou datas para o retorno às aulas de forma não presencial. Sobre isso, o 

assessor especial David Nogueira explicou como seria realizado o atendimento, sem 

abordar explicitamente a educação nas prisões, mas citando a Educação de Jovens e 

Adultos. Diante dessas novas orientações e considerando as Portarias nº120, nº129 e nº133, 

o CED 01 de Brasília elaborou e apresenta o presente Plano de Ação.   

  

  

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

  

O Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília) é a escola da Rede Pública do 

Distrito Federal que atende as unidades prisionais do DF. A sede administrativa localiza-se 

no prédio da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE), SGAS 

907, e as salas de aula encontram-se nas unidades prisionais. É válido ressaltar que, no 

Complexo Penitenciário da Papuda, situam-se o Centro de Internamento e Reeducação 

(CIR) o Centro de Detenção Provisória (CDP), a Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I) 

e a Penitenciária do  

Distrito Federal II (PDF II). No Gama, fica situada a Penitenciária Feminina do Distrito 

Federal (PFDF), onde se localiza, também, a Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP). No 

Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), encontra-se o Centro de Progressão 

Penitenciária (CPP).  

Em relação aos estudantes atendidos pelo CED 01 de Brasília, de acordo com o Currículo 

em Movimento da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal:   

  

A população privada de liberdade caracteriza-se como um público bastante 

heterogêneo, com acentuada diversidade etária, étnico-racial, sociocultural, de 

gênero e de orientação sexual. Mantidas dentro de suas celas, essas pessoas estão 
impedidas de desfrutarem das oportunidades sociais trazidas pela convivência 

humana. A oferta de EJA no ambiente prisional significa proporcionar a esses 
estudantes a instância de construção coletiva que proporciona um convívio de 

participação social não contemplado em nenhum outro espaço da prisão. (Currículo 
em movimento da EJA - SEDF, pág. 13)  
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 No Sistema Penitenciário do Distrito Federal há aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) 

internos, distribuídos nas seis unidades prisionais de regimes provisório, fechado e 

semiaberto. O CED 01 de Brasília atende cerca de 1.600 (mil e seiscentos) estudantes na 

Educação de Jovens e Adultos e aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) pessoas no 

Projeto de Remição de Pena pela Leitura, totalizando 2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta) 

atendimentos.  

Os profissionais da educação lotados na UE atuam, geralmente, em mais de uma unidade 

prisional e devem seguir tanto as recomendações da Secretaria de Educação quanto as 

regras de segurança existentes nos espaços prisionais. Em cada presídio, existe um Núcleo 

de Ensino (Nuen) responsável pela segurança nos espaços onde há atividades educacionais.  

A equipe educacional é constituída por 89 (oitenta e nove) professores da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, organizados da seguinte forma:  

● Equipe gestora: diretor, vice-diretora e um supervisor;  

● 7 coordenadores pedagógicos locais (um para cada unidade prisional no diurno e um 

para o noturno), conforme previsto no Artigo 69 da Portaria nº 03, de 06 de janeiro 

de 2020;  

● 2 professoras readaptadas;  

● 52 professores efetivos em regência;  

● 14 professores de contrato temporário;  

● 11 professores atuando no Projeto de Remição de Pena pela Leitura Ler Liberta 

(sendo 1 coordenadora geral, 1 coordenador em cada unidade prisional e 5 

avaliadoras).   

● 4 servidores da carreira de assistência (dos quais, 3 atuam na secretaria da escola e 1 

em sala de leitura/biblioteca).  

Dentre esses profissionais, 24 (vinte e quatro) são do grupo de risco para a Covid-19, 

conforme informado no Doc. SEI/GDF nº 39096837, em resposta à solicitação efetuada no 

processo nº 00080-00074080/2020-01.  

Com a pandemia da Covid-19, as aulas e o Projeto de Remição de Pena pela Leitura foram 

suspensos até o presente momento, em observância aos decretos governamentais. 

Entretanto, destaca-se que a equipe gestora e a secretaria escolar, desde o dia 05 de abril, 

conforme orientação da SEDF, estão atuando em regime de revezamento, ora 

presencialmente na unidade escolar, ora em teletrabalho, de modo a atender às demandas da 

UE.   

Com a publicação da Portaria nº 133, que regulamenta o teletrabalho para os profissionais 

de educação, os professores retornaram à sua atuação em 05 de junho nesta UE, assim 

como ocorreu nas demais escolas públicas do DF.  
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4. PROPOSTA PARA RETORNO ÀS AULAS NÃO 

PRESENCIAIS  

  

Conforme previsto na Portaria nº 129, que instituiu o Programa Escola em Casa DF, a 

unidade escolar em consonância com as instâncias superiores da SEDF, deve implementar 

um conjunto de ações com o intuito de ofertar conteúdos pedagógicos de forma remota aos 

estudantes.  

De acordo com a Portaria nº 133:   

A forma de retorno e as atuações das atividades educativas dos estudantes privados 
de liberdade em medida socioeducativa e em unidades prisionais serão avaliadas e 

articuladas com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária, Vara de Execução Penal e, por fim, Secretaria de 

Estado de Saúde, considerando as especificidades desses atendimentos. (Portaria nº 

133 de 03 de junho de 2020, Art. 12).  

  

Considerando as orientações do Secretário de Educação, João Pedro Ferraz, e do 

coordenador do Programa Escola em Casa DF, David Nogueira, em live transmitida pelo 

YouTube em 03 de junho, bem como tendo em vista documentos norteadores, 

obedeceremos ao seguinte cronograma:  

  

  
  

No dia 04 de junho foi previsto o retorno dos gestores. Contudo, esses profissionais, assim 

como o supervisor escolar e a equipe de secretaria já estavam atuando em teletrabalho 

conforme  citado anteriormente.  

Em 05 de junho foi realizada reunião por videoconferência com a equipe de direção e 

coordenação no período matutino, a fim de organizar a acolhida dos professores. Neste 

mesmo período, os professores foram orientados a assistirem a live sobre o Programa 

Escola em Casa DF, bem como a lerem as Portarias nº 120, nº 129 e nº 133. No turno 

vespertino, ocorreu a acolhida por videoconferência, na qual foram realizadas orientações 

gerais e esclarecimentos sobre as Portarias supracitadas. No turno noturno também foi 

realizada a acolhida dos professores.  

Nesse encontro com os professores, foi discutida, dentre outras questões, a formação do 

Comitê Local (CL), previsto na Portaria nº 120, o qual se constituirá como uma equipe 
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setorial responsável pela operacionalização e execução das ações, atividades, estratégias 

pactuadas, em nível local. As ações estarão voltadas, principalmente, aos protocolos 

pedagógicos definidos pelas áreas pedagógicas da SEDF, bem como às orientações de 

saúde definidos pela Secretaria de Saúde do DF. Com o propósito de atender as 

especificidades da Educação nas Prisões, foi sugerida a seguinte composição:    

▪ Dois membros da Equipe Gestora;  

▪ Dois representantes dos professores, sendo um do 1º segmento e outro do 2º 

e 3º segmentos;  

▪ Um representante da Remição de Pena pela Leitura;  

▪ Um representante da Carreira Assistência; ▪ Um representante da SESIPE.  

Ressaltamos que os estudantes não terão representantes devido ao fato de estarem em 

situação de privação de liberdade e serem impossibilitados de acessar os meios de 

comunicação utilizados neste período de pandemia para a realização de reuniões e 

discussões. Por sua vez, a presença de um representante da SESIPE faz-se necessária a fim 

de fazer a articulação junto à equipe de segurança, possibilitando as ações pedagógicas do 

CED 01 nas unidades prisionais.  

Assim sendo, a configuração do Comitê Local, juntamente com os nomes dos 

representantes, foi enviada à CREPP por meio do documento SEI/GDF nº 41526723 

(Processo SEI nº 00080-00107220/2020-27).  

  

  

  

4.1 Organização do trabalho pedagógico não presencial  

  

É importante destacar que a VEP, por meio do Processo nº 0401846-72.2020.8.07.0015, 

Autos nº 0401846-72.2020.8.07.0015, assinado digitalmente pela Juíza de Direito Leila 

Cury,  concedeu a remição de pena aos estudantes no período de suspensão das atividades 

escolares presenciais durante o isolamento social, considerando a reposição dessas aulas 

posteriormente. Sendo assim, a partir de 29 de junho, será iniciada a reposição das aulas 

referentes às remições já recebidas. No processo supracitado, a Juíza Leila Cury explicitou 

que o CED 01 de Brasília “emitirá uma única certidão de estudo presencial referente a 

cada estudante, alusiva à data de início da suspensão das aulas presenciais até o dia 

30/6/2020, atribuindo, para cada dia letivo, a carga horária diária de 4 horas estudadas.”  

O processo de ensino e aprendizagem mediado por atividades impressas ocorrerá até que 

seja publicado um decreto governamental que autorize o retorno às aulas presenciais, bem 

como que seja emitida autorização da VEP para o ingresso dos professores no sistema 

prisional.  

Cabe destacar que, conforme argumentação contida no Plano de Validação das Atividades 

Pedagógicas não Presenciais:  
A interrupção das atividades pedagógicas presenciais impactou nas condições de 

equidade e de igualdade de condições sociais. Assim, ao ofertar atividades 
pedagógicas não presenciais e validá-las, a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal busca promover a igualdade e equidade, uma vez que possibilita 
o acesso, por meio de plataforma digital, de videoaulas e também de materiais 
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impressos. (Plano de Validação das Atividades Pedagógicas não Presenciais, pág. 

9)   

  

Por questões óbvias de segurança, o uso de plataforma digital acessada pela internet é 

impraticável nas prisões. Além disso, as teleaulas exibidas pela TV Justiça não se aplicam a 

todos os estudantes, uma vez que a presença da televisão é permitida nas prisões, mas pode 

ser suspensa, o dono da TV 5 pode ser um não-estudante, entre outras dificuldades.   

Desse modo, a utilização de materiais impressos é a forma de garantir as aprendizagens aos 

estudantes que se encontram nas prisões do DF. Tal recurso está em conformidade com o 

Eixo Pedagógico previsto na Portaria nº 129, que traz em seu artigo 3º, inciso I, alínea c: “a 

disponibilização de material pedagógico físico (impresso, livro didático) aos estudantes da 

rede pública de ensino que não tenham acesso à plataforma”. Dessa forma, o atendimento 

será mediado por materiais impressos entregues com o auxílio dos agentes de atividades 

penitenciárias.  

Os materiais mencionados contemplarão objetivos de aprendizagem elencados no 

Currículo em Movimento da EJA e serão elaborados considerando percurso pedagógico 

organizado, conforme estabelecido no Plano de Validação das Atividades Pedagógicas não 

Presenciais, ou seja, devem contemplar os seguintes desafios:  

● Desafio 1: atividades com o objetivo de explorar o que o estudante já sabe ou aquilo 

de que se recorda em relação aos objetivos de aprendizagem/tema/ 

definição/conteúdo/conceito trabalhados num determinado período.   

● Desafio 2: atividades por meio das quais o estudante toma consciência da relevância 

do que vai aprender, agregando aos saberes já constituídos, em associação à sua vida 

cotidiana, à sua realidade social e à sua faixa etária.   

● Desafio 3: atividades que levem o estudante a perceber o caráter interdisciplinar do 

que ele está aprendendo.   

● Desafio 4: atividades por meio das quais o estudante é desafiado a fazer aplicações 

do que aprendeu em outras situações, contextos e experiências.  

● Desafio 5: atividades que levem o estudante a sistematizar (por meio da escrita, do 

desenho) aquilo que aprendeu.  

  

A realização das atividades pelos estudantes será considerada para atestar a frequência e 

também terá caráter avaliativo. Para aqueles que apresentarem dificuldades de 

desempenho, serão fornecidas atividades direcionadas que oportunizem a recuperação das 

aprendizagens ao longo e ao final do processo.    

O trabalho pedagógico do CED 01 de Brasília em seu formato não presencial organiza-se 

da seguinte forma:  

                                                 
5
 As televisões são uma concessão das unidades prisionais para os internos, sendo doadas 

geralmente pelos familiares e, neste caso, de uso particular, pois a instituição não fornece televisão para 

as celas.  
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• De 08 a 12 de junho, os professores estão realizando formações ofertadas pela 

EAPE.  

• De 15 a 19 de junho, os professores com participação da coordenação e da gestão, 

irão revisar materiais já produzidos pelo corpo docente do CED 01 de Brasília e 

elaborar novos materiais para o envio aos estudantes, considerando as 

orientações previstas no Plano de Validação das Atividades Pedagógicas não 

Presenciais. Além disso, realizarão formação, com o intuito de favorecer a 

organização pedagógica.  

• De 22 a 26 de junho, os professores continuarão com a revisão e a elaboração de 

materiais, que serão impressos e distribuídos nos Núcleos de Ensino das unidades 

prisionais e entregues aos estudantes. Em todas as etapas, serão adotados os 

devidos protocolos sanitários.  

A fim de atender às orientações da OMS e evitar contaminação pela Covid-19, os materiais 

pedagógicos impressos devem ser entregues nas unidades prisionais lacrados com plásticos, 

pois esta superfície pode ser desinfetada com álcool gel, e ficar separados aguardando 4 

dias de acordo com as recomendações da Gerência de Risco em Serviços de Saúde no 

despacho do processo SEI 00060-00158582/2020-51.   

“A Gerência de Risco em Serviços de Saúde (GRSS) recomenda que qualquer 

material recebido em favor dos custodiados esteja envolvido em embalagens plásticas, 

para que essas embalagens sofram limpeza/desinfecção com produto alcoólico líquido a 

70% ou uma solução a base de hipoclorito a 1%.”  

De acordo com a Gerência: “é importante ressaltar que trabalhos recentes 

demonstram que o novo coronavírus sobrevive de 3 a 4 dias em superfícies de papel. 

Diante disso, reforçamos a importância da higiene frequente das mãos por parte dos 

custodiados e de todos os profissionais do Sistema, além de evitar tocar no rosto.”  

Só deverão ser abertos após higienização com álcool gel e também lacrados durante a 

devolução aos professores, que devem ter os mesmos cuidados quanto à higienização.   

Em 29 de junho de 2020, em ação que será acordada com a SESIPE, todos os estudantes 

devem começar a receber atividades impressas em suas celas, bem como os kits contendo 

lápis e borracha para a realização das atividades propostas. Após o prazo de 10 dias, as 

atividades serão recolhidas e outras serão entregues. A frequência dos estudantes será 

computada a partir do dia 29 de junho de 2020, mediante a entrega das atividades 

propostas.   

O cronograma abaixo representa a distribuição dos dois primeiros ciclos de entrega dos 

materiais que serão disponibilizados aos estudantes:  

  

1º CICLO DE ENTREGA DE MATERIAIS – JUNHO/JULHO  
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Entrega do material impresso na Secretaria de Estado de  

Administração Penitenciária - SEAP  

22/06  

Período de quarentena  22 a 25/06  

Distribuição do Material aos estudantes  26/06  

Início das atividades escolares (início dos 10 dias de estudo)  29/06   

Recolhimento do material dos estudantes  13/07  

Período de quarentena  13/07 a 16/07  

Recolhimento  do material pelo CED 01 de Brasília na SEAP  17/07  

Início da entrega dos materiais aos professores  17/07  

2º CICLO DE ENTREGA DE MATERIAIS - JULHO  

  

Entrega do material impresso na Secretaria de Estado de  

Administração Penitenciária - SEAP  

06/07  

Período de quarentena  06 a 09/07  

Distribuição do Material aos estudantes  10/07  

Início do novo ciclo de 10 dias de estudo  13/07  

Recolhimento do material dos estudantes  27/07  

Período de quarentena  27/07 a 30/07  

Recolhimento  do material pelo CED 01 de Brasília na SEAP  31/07  

Início da entrega dos materiais aos professores  31/07  

  

Como apresentado no cronograma ao longo do processo os ciclos preveem um momento de 

entrega na SEAP, período de quarentena e distribuição material na unidade prisional aos 

estudantes em seguida temos o recolhimento das atividades, período de quarentena, 

recolhimento do material pelo CED 01 de Brasília na SEAP e entrega dos materiais aos 

professores.  A unidade escolar irá seguir esse formato durante todo o período do processo 

do ensino não presencial em 2020.   

Os professores ao se deslocarem para a unidade escolar para o recolhimento do material de 

sua turma deverão seguir as normas em relação às exigências de segurança e saúde no 

trabalho.  

  

4.2 Organização pedagógica da escola  
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O CED 01 de Brasília trabalha com a oferta educacional da Educação de Jovens e Adultos 

Combinada. No início do ano letivo, foi implantada no sistema penitenciário a estrutura 

organizacional das turmas prevendo o trabalho com os segmentos da EJA no seguinte 

formato:  

• 1º segmento ofertado em sistema semestral.  

• 2º segmento ofertado com a divisão do semestre em dois blocos de 50 

(cinquenta) dias letivos, considerando que, nos 50 (cinquenta) dias letivos 

subsequentes (segundo momento), será ofertado o bloco de componentes 

curriculares não ofertados no momento anterior, fechando, dessa forma, a 

carga horária total de cada etapa/segmento/semestre.  

• 3º segmento organizado em 3 (três) blocos, sendo um de 34 (trinta e quatro) 

dias e os outros dois de 33 (trinta e três) dias, perfazendo os 100 dias letivos.  

Em virtude da pandemia da Covid-19, o quantitativo de dias letivos não poderá ser mais 

respeitado, de modo que será necessária uma reorganização da escola diante da nova 

proposta de calendário da Secretaria de Estado de Educação do DF. Contudo, é primordial 

a continuidade da oferta educacional, mantendo a organização dos blocos, uma vez que 

nossos estudantes foram matriculados e já estavam estudando nesse formato.  

Seguindo a proposta do novo calendário a organização será de dois blocos de estudo de 40 

dias para o 2º segmento da seguinte forma:  

  

1° semestre de 2020  2° semestre de 2020  

1° bloco  

10/02 a 24/07  

Primeiro período: 10/02 a 12/03  

Segundo período:  29/06 a 24/07  

2° bloco  

27/07 a 18/09  

Sábado letivo: 08/08  

1° bloco  

28/09 a 24/11  

Sábados: 03/10 e 07/11  

  

2° bloco  

25/11 a 28/01  

Sábados:12/12 e 09/01  

  

  

Seguindo a proposta do novo calendário a organização será de três blocos de estudos de 26 

ou 28 dias para o 3º segmento da seguinte forma:  

1° semestre de 2020  2° semestre de 2020  
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1° bloco  

10/02 a 08/07  

Primeiro período: 10/02 a 12/03  

Segundo período:  29/06 a 08/07  

2° bloco  

09/07 a 12/08  

Sábado letivo: 08/08  

3° bloco  

13/08 a 18/09  

  

1° bloco  

28/09 a 06/11  

Sábado letivo: 03/10  

2° bloco  

07/11 a 14/12  

Sábado letivo: 07/11 Sábado 

letivo: 12/12  

3° bloco  

15/12 a 28/01  

  

  

  

4.3 Quanto ao acompanhamento ao estudante  

  

O processo de acompanhamento ao estudante é uma proposta de apoio aos reeducandos do 

CED 01 de Brasília desde o seu primeiro contato com os materiais produzidos pelos 

professores e entregues aos estudantes.   

Essa proposta de trabalho tem como objetivo centra-se no acolhimento, permanência e 

acompanhamento dos estudantes para que os mesmos compreendam este novo formato de 

atendimento educacional.   

Esta etapa visa considerar as necessidades e peculiaridades no decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes, sendo que uma das primeiras propostas seria trabalhar 

de forma introdutória com um “Manual do Estudante6” que visa esclarecer e 

contextualizar o momento atual sobre uma nova metodologia de ensino e ao mesmo tempo 

apresentar a necessidade de entender e se precaver perante a disseminação da Covid-19.  

  

                                                 
6
 O Manual do Estudante foi organizado pelos professores do CED 01 de Brasília em documento 

próprio.  
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 Utilizaremos uma ficha de acompanhamento onde o estudante pode se comunicar com o 

professor, o uso deste recurso visa acompanhar todo percurso do aluno durante este período 

de atendimento indireto. Com isso pretende-se valorizar o esforço, habilidades e 

potencialidades do estudante enfatizando-o como protagonista de seu desempenho 

acadêmico. Importante frisar que o documento citado está no anexo desse plano.  

As aprendizagens serão acompanhadas sistematicamente e periodicamente pelas atividades 

entregues aos alunos e pelos formulários de acompanhamento do aluno e do professor. 

Nestes formulários, professor e aluno poderão estabelecer uma comunicação capaz de 

solucionar dúvidas e realizar intervenções importantes para a aquisição do conhecimento, 

além de permitir que o professor consiga perceber se a metodologia usada está clara e 

objetiva.  

Além disso, ao final de cada bloco de ensino os alunos receberão um formulário por cela 

em que poderão avaliar aspectos relevantes desse processo de ensino aprendizagem 

mediado por aulas indiretas. Desta forma é possível estabelecer uma comunicação entre 

professor e aluno mesmo que de forma indireta.  

  

4.4 Quanto aos Professores da Educação de Jovens e Adultos  

  

Todos os professores do CED 01 de Brasília da Educação de Jovens e Adultos, ainda que 

estejam em teletrabalho, continuarão obedecendo a seus horários, conforme previsto na 

Portaria nº 3, de 06 de janeiro de 2020. Em regência de classe quarenta horas semanais para 

os professores do diurno, no regime de vinte mais vinte, nos turnos matutino e vespertino, e 

vinte horas semanais para os professores do noturno, sendo quatro horas em regência de 

classe, em três dias da semana nos respectivos turnos, e quatro horas em coordenação 

pedagógica em dois dias da semana em cada turno, de acordo com o regime.   
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Em relação às coordenações pedagógicas, os encontros poderão ser realizados por 

videoconferência e ocorrerão de acordo com o previsto na Portaria nº 133:   

I - coordenação pedagógica coletiva com todos os professores da unidade escolar;  

II - coordenação pedagógica por área do conhecimento/componente curricular;   

III - coordenação pedagógica individual, ao planejamento, pesquisa e formação 

continuada.   

De acordo com a Portaria nº 133, as atividades educacionais não presenciais ocorrerão de 

forma gradativa, ou seja, primeiramente o acolhimento dos profissionais de educação, 

depois a formação, produção de materiais e por fim o retorno dos estudantes de forma não 

presencial, como detalhado anteriormente.  

O cômputo dos dias/horas trabalhados ocorrerá pelo registro na folha de ponto e pelo 

controle de frequência feito por meio de Relatórios de Atividades individuais, com 

descrição das atividades executadas diariamente, em observância às orientações contidas na 

Portaria nº133, que prevê carga horária dos profissionais da educação em teletrabalho como 

a mesma do ensino presencial.  

  

4.5 Quanto aos professores do Projeto de Remição de Pena pela 

Leitura  

  

Os professores que atuam no Projeto de Remição de Pena pela Leitura participaram da 

acolhida juntamente com os professores regentes e professores readaptados no dia 05 de 

junho e também estão realizando formações promovidas pela EAPE nesta semana (de 08 a 

12 de junho). Nas semanas seguintes, realizarão as seguintes atividades:   

a) conclusão de tarefas interrompidas com a suspensão das atividades 

escolares nos  

estabelecimentos penais. Para coordenadores: elaboração de atas, construção de planilhas 

diversas (informações dos participantes para a confecção dos documentos comprobatórios 

de remição de pena, monitoramento do acervo bibliográfico, monitoramento dos 

empréstimos por nível de escolaridade), elaboração de relatórios de acompanhamento. Para 

as avaliadoras: finalização das correção dos meses de fevereiro e março, preenchimento de 

planilhas de notas.  

b) Atualização do texto do Projeto de Remição de Pena pela Leitura.  

c) Atualização do manual de orientações do participante do projeto.  

d) Atualização das matrizes de correção das obras literárias do acervo.  

e) Elaboração de material para realização de oficinas de leitura e escrita 

de forma remota.  

f) Correção das atividades realizadas nas oficinas remotas.  

g) Leitura de obras do acervo bibliográfico do projeto.  

h) Contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na 

elaboração/revisão/correção de atividades.  
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Observação: caso haja possibilidade, o projeto será retomado no dia 29 de junho de 2020 

com auxílio dos agentes de segurança.  

  

PROJETO DE REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA  

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Atividades – 1ª Semana  

  

Coordenadores de unidade:  

  

- elaboração das listas de presença para encaminhamento ao Nuen, que aplicará as avaliações;  

  

- encaminhamento, ao Nuen, dos resultados das provas aplicadas no mês anterior para divulgação aos 

participantes no dia da aplicação da avaliação;  
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- solicitação ao Nuen de informações dos participantes após os empréstimos, incluindo dados essenciais 
para registro e elaboração de documentos comprobatórios de remição (número de prontuário, filiação);  

  

- levantamento da quantidade necessária de requerimentos e material de divulgação para a realização de 

inscrições do próximo ciclo de empréstimos (a ser realizado na terceira semana) e comunicação à 
coordenação-geral;  

   

- elaboração de relatório de atividades com os resultados apurados após a finalização do ciclo do mês 

anterior na unidade;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas 

específicas do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 
atividades.  

  

Avaliadoras:  

  

- releitura de materiais: matrizes de correção, manuais e obras;  

  

- participação na elaboração e correção das atividades da oficina de leitura e escrita realizadas pelos 

participantes;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas 
específicas do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 

atividades.  

  

Coordenadora-geral:  

  

- organização dos materiais necessários à aplicação das avaliações presenciais: folhas definitiva e de 
rascunho (devidamente organizadas em plásticos para facilitar o retorno) para a distribuição nos 

estabelecimentos penais;  

  

- organização e distribuição de requerimentos e material divulgação do projeto ao Nuen para apresentar 

aos custodiados (panfletos e cartazes);  

  

- confecção das declarações de remição, a partir dos resultados apurados, para a entrega aos Nuens;  

  

- elaboração de relatório de atividades, com a compilação dos dados de atendimentos das sete unidades 

prisionais;  

  

- acompanhamento das atividades e da aplicação de provas no Núcleo de Custódia da Polícia Militar 

(NCPM);  

  

- acompanhamento das atividades e da aplicação de provas na Divisão de Controle e Custódia de Presos 

(DCCP);  
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- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas específicas do 

Projeto de Remição de Pena pela Leitura.  

  

Atividades – 2ª Semana  
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Coordenadores de unidade:  

  

- preparação de material para as oficinas de leitura e escrita (do próximo ciclo), as quais serão 
desenvolvidas no formato de material impresso, assim como as atividades da escola (envio à coordenação-

geral);  

  

- reorganização de planilha de inscritos no projeto, com dados atualizados após os empréstimos e 

conferência das informações;  

  

- atualização, com o apoio do Nuen, da quantidade de obras disponíveis no acervo bibliográfico do 

projeto na unidade prisional, organizando planilha de acordo com os títulos e os níveis de escolaridade;  

  

- envio de planilha com a quantidade de obras emprestadas à coordenação-geral;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas 

específicas do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 

atividades.  

  

Avaliadoras:  

  

- avaliação dos resumos críticos elaborados pelos participantes do projeto, de acordo com as matrizes de 

correção;  

  

- elaboração de devolutivas aos participantes, apresentando esclarecimentos sobre aprovações e 

reprovações;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas 

específicas do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 

atividades.  

  

Coordenadora-geral:  

  

- envio das listas de presença aos coordenadores para atualização dos dados ciclo, como número de 

ausentes e presentes, a fim de subsidiar a elaboração dos registros oficiais do ciclo (atas e relatórios);  

  

- conferência das avaliações recolhidas nas unidades prisionais e separação por obra literária;  

  

- digitalização das avaliações e organização no drive em pastas (por obra literária) para disponibilização 

no drive para correção;  

  

- acompanhamento do processo de correção das avaliações;  
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- entrega de documentos dos documentos comprobatórios de remição nos Nuens;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas 

específicas do Projeto de Remição de Pena pela Leitura.  

  

Atividades – 3ª Semana  
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Coordenadores de unidade:  

  

- atualização da planilha, com as informações de presentes e ausentes, a partir da lista de presença, após 

a aplicação das avaliações referentes aos empréstimos do mês anterior;  

  

- envio da planilha geral do ciclo (após conferência dos dados) à coordenação-geral para a emissão de 

documentos;  

  

- elaboração das atas das avaliações, contendo todas as informações necessárias para a homologação das 

remições e envio ao Nuen para assinatura dos aplicadores da segurança;   

  

- solicitação dos requerimentos preenchidos com as inscrições dos selecionados para participar do 
próximo ciclo para elaboração de planilha de empréstimos (a definir se serão encaminhados de forma física ou 

digitalizados);  

  

- envio do material das oficinas do próximo ciclo à coordenação-geral para impressão e distribuição nos 

Nuen;  

  

- envio de planilha à coordenação-geral;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas específicas 

do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 
atividades.  

  

Avaliadoras:  

  

- avaliação dos resumos críticos elaborados pelos participantes do projeto, de acordo com as matrizes de 
correção;  

  

- elaboração de devolutivas aos participantes, apresentando esclarecimentos sobre aprovações e 

reprovações;  

  

- preenchimento de planilha de informações referentes à nota obtida pelo custodiado, conforme os 

critérios de correção previstos no projeto;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas específicas 

do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 

atividades.  
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Coordenadora-geral:  

  

- impressão do material das oficinas de leitura e escrita para distribuição nos Nuen;  

  

- digitalização das avaliações e organização no drive em pastas (por obra literária) para disponibilização 

no drive para correção;  

  

- montagem de planilha de correção para disponibilizar no drive para as avaliadoras;  

  

- acompanhamento do processo de correção das avaliações;  

  

- conferência das atas das avaliações;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas 

específicas do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

  

  

Atividades – 4ª Semana  
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Coordenadores de unidade:  

  

- recebimento dos requerimentos e elaboração de planilha de inscrições, para envio ao Nuen, contendo 
indicação da obra a ser emprestada aos inscritos. (Tal ação se justifica, pois o coordenador tem o controle dos 

empréstimos para que uma obra não seja emprestada duas vezes ao mesmo participante. Além disso, em relação 
a custodiados que participaram de vários ciclos, é possível ao coordenador sugerir um livro mais adequado ao 

seu perfil, partindo do que foi observado em resultados de provas anteriores);   

  

- articulação com o Nuen sobre a logística para a realização das avaliações (referentes aos empréstimo 
efetuados no início do mês), como levantamento do material impresso necessário, verificação de informações 

para a elaboração de lista de presença, bem como todo o aporte para a execução da ação;  

  

- elaboração de texto com orientações sobre as características da avaliação presencial, critérios de 

avaliação e de aprovação para serem apesentadas aos leitores antes da realização da prova.  

  

- correção das atividades da oficina de leitura e escrita realizadas pelos participantes;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas específicas 

do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 

atividades.  

  

Avaliadoras:  

  

- finalização do preenchimento de planilha de informações referentes à nota obtida pelo custodiado, 

conforme os critérios de correção previstos no projeto;  

  

- participação na elaboração e correção das atividades da oficina de leitura e escrita realizadas pelos 

participantes;  
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- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas específicas 
do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

- contribuição aos professores regentes do CED 01 de Brasília na elaboração/revisão/correção de 

atividades.  

  

Coordenadora-geral:  

  

- conferência das planilhas de notas (preenchidas pelas avaliadoras) para apuração e envio dos resultados 

aos coordenadores;  

  

- elaboração de tabelas e gráficos com os dados do ciclo para compor relatório de gestão do projeto  

(apresentado ao Comitê Gestor);  

  

- preparação de relação com os resultados apurados nas correções e envio aos coordenadores para 

divulgação aos Nuens;   

  

- recebimento das atas assinadas pelos aplicadores da segurança e digitalização e produção de cópias para 

encaminhar aos Nuens com as declarações de remição dos participantes;   

  

- confecção das declarações de remição, a partir dos resultados apurados, para a entrega aos Nuens;  

  

- participação nas reuniões (videoconferências) gerais do CED 01 de Brasília, bem como nas específicas 
do Projeto de Remição de Pena pela Leitura;  

  

Observação:  

  

Além das atividades de rotina apresentadas acima, toda a equipe que atua no Projeto de Remição de Pena pela 
Leitura atuará, ao longo do semestre, na atualização dos documentos normativos. São eles: - texto do Projeto 

de Remição de Pena pela Leitura;  

- manual de orientações do participante;  

- matrizes de correção das obras literárias do acervo; - matrizes de correção 

das produções textuais.  

  

  

  

5. RECURSOS NECESSÁRIOS  
  

Consoante à Portaria nº 120, é importante explicitar quais são as necessidades em relação à 

aquisição de materiais e bens para a unidade escolar por meio de PDAF. Sobre isso, 

apresentamse as informações a seguir:  

  

Item  Justificativa  Quantidade  
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Copiadora  Para reprodução de material impresso.   a definir  

Resma A4  Para reprodução de material impresso.   a definir  

Grampeador  Para grampear material impresso.   a definir  

Tinta/Tonner  Para reprodução de material impresso.   a definir  

Saco plástico para 

folha A4  

Para acondicionar material impresso   a definir  

Álcool em gel  Para higienizar sacos plásticos no ensino remoto. Para 

higienizar as mãos.  

 a definir  

Máscara 

descartável  

Para proteção dos docentes ao manusear atividades 

recebidas no ensino remoto.   

 a definir  

Sabonete líquido  Para higienização das mãos.   a definir  

Luvas  Para proteção dos docentes ao manusear atividades 

recebidas no ensino remoto  

 a definir  

  

  

● CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O CED 01 de Brasília reconhece seu papel educacional e também ressocializador nas 

prisões do DF. Assim, como forma de contribuir com a saúde e também conscientizar sobre 

a importância da higiene e, consequentemente, minimizar a disseminação da doença no 

ambiente prisional, realizou uma campanha para compra de kits de higiene para os 

estudantes e máscaras para os agentes dos Nuens. Essa ação foi noticiada pela Secretaria de 

Segurança Pública, Secretaria de Educação e SINPRO, conforme os links abaixo:  

https://www.instagram.com/p/CAOc_OHnkUz/?igshid=sc4xt0yza67a 

http://www.se.df.gov.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-sistema-

prisional/ https://www.sinprodf.org.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-

sistemaprisional/  

As ações propostas neste Plano de Ação são específicas para o período de pandemia do 

coronavírus e, tão logo seja possível, retomaremos as aulas, o Projeto de Remição de Pena 

pela Leitura, as reuniões e coordenações pedagógicas presencialmente.  

Ressaltamos que, para tornar possível este Plano de Ação, é imprescindível a atuação da 

SEDF no fornecimento de equipamentos e materiais de higiene, bem como de materiais de 

expediente para produção de material didático impresso. É também imprescindível a 

atuação da  SEAP/DF no que tange ao fornecimento de materiais de higiene, organização e 

https://www.instagram.com/p/CAOc_OHnkUz/?igshid=sc4xt0yza67a
https://www.instagram.com/p/CAOc_OHnkUz/?igshid=sc4xt0yza67a
http://www.se.df.gov.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-sistema-prisional/
http://www.se.df.gov.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-sistema-prisional/
http://www.se.df.gov.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-sistema-prisional/
http://www.se.df.gov.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-sistema-prisional/
https://www.sinprodf.org.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-sistema-prisional/
https://www.sinprodf.org.br/professores-doam-kits-de-higiene-a-reeducandos-do-sistema-prisional/
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limpeza do ambiente escolar, assim como, a realização do procedimento de higienização 

dos alunos, antes das aulas, além de permitir a entrega e recolhimento do material didático. 

E, por fim, faz-se necessária a atuação da Secretaria de Estado de Saúde, a fim de avaliar se 

as medidas propostas permitem retorno seguro, além de indicar quais outras serão 

aplicadas.  
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6. ANEXO  

  
 

  

  

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDOS - Professor  

ALUNO:                                                                                           

UNIDADE:                                                                     TURMA:  

ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR:  
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Anexo XVI 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 
CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  
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• 1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

  

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FIC  

O presente documento constitui o Plano de Curso  de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) FIGURINISTA, na modalidade presencial, no âmbito da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal que realizar-se-á no Sistema Prisional, 

oferecido pelo Centro Educacional 01 de Brasília, com oferta a Estudantes 

devidamente matriculados na 7ª e 8ª etapas do 2º segmento da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA).   

  

I. Nome do curso: FIGURINISTA, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNTC) 

- (Código: 221214) Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design Escolaridade 

Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Incompleto.  Perfil Profissional: 

Auxilia a criação e execução de figurinos, acessórios e adereços, para teatro, 

cinema, publicidade, dança, manifestações populares, circo e televisão. Colabora 

com a pesquisa de indumentária (história do vestuário) adequada a composição 
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das personagens. Acompanha os ensaios cênicos. Realiza a produção de materiais 

para a confecção dos figurinos. Idade: Outros pré-requisitos: Ocupações 

Associadas (CBO) ao Eixo Tecnológico:  

Produção Cultural e Design.  

II. Carga Horária: 160h  

III. Modalidade: Presencial, EJA Combinada (EJA – Sistema Prisional)  

IV - Curso técnico ao qual está vinculado, Produção Cultural e Designer.  

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design  
 

Itinerário Formativo   
 

Curso de formação Inicial e 

Continuada - FIC  

Curso Técnico de Nível 

Médio   
Especialização em Nível Médio  

Figurinista  
Técnico em Figurino 

Cênico  

---------------------------------------  

  

  

  

2- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

Brasília está se tornando, cada vez mais, uma cidade voltada não apenas para 

o turismo corporativo e político, mas também abarca apresentações culturais 
diversas, como “shows”, peças teatrais, exposições artísticas, musicais, dentre 

outros. Assim, este curso, concebido e disponibilizado em formato de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), torna-se importante no mercado de trabalho atual 

devido ao aumento dessas demandas culturais diversificadas que vêm ocorrendo na 

capital federal, o que leva à exigência de mão de obra qualificada neste campo de 

atuação artística. Observando também que a classe artística dialoga com a 

diversidade de uma forma não preconceituosa, havendo assim melhor aceitação da 

condição da pessoa encarcerada ou egresso. Neste sentido, o curso, oferecido pelo 

CED 01 de Brasília, propõe-se a formar alunos inseridos no sistema prisional com 

o intuito de assessoramento e auxílio relacionados às etapas de pré e pósprodução 

artística de gêneros diversos, como cinema, teatro, performance e exposições.  

Esse curso possibilitará uma experiência com a EJA integrada, onde 

trabalharemos com o conjunto de disciplinas da série em atendimento voltado 

exclusivamente para a questão dos figurinos, sua existência histórica, o lugar de 

onde os diversos figurinos vêm, as informações de forma e cálculos para a sua 

confecção, textos de apresentação da obra sobre figurino para o público, 

transformando o aprendizado dos conteúdos curriculares em vivência artística no 

aprendizado do fazer estético do figurino cênico.  
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O propósito do curso é atender, inicialmente, estudantes de sétima e oitava 

etapa do ensino fundamental dois. Com público estimado em quarenta estudantes, 

na primeira entrada e a cada semestre entrada de quarenta novos estudantes, 

perfazendo um total de 200 estudantes no final de dois anos e meio. Com esse 

número, entendemos que teremos profissionais preparados para atender às 

demandas do Sistema Prisional do DF.  

Neste escopo, tendo como base o Plano Distrital de Educação, este curso 

abrange a meta 10, isto é, garantir no Sistema Público de Ensino do Distrito 

Federal a oferta de escolarização às pessoas jovens, adultas e idosas em 

cumprimento de pena judicial de privação de liberdade, no Sistema Prisional do 

DF, de modo que, até o último ano de vigência deste Plano, no mínimo,  50% 

(cinquenta por cento) dessa população esteja atendida em um dos segmentos da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, na forma integrada à Educação Profissional.  

Com a EJA Integrada aprofundaremos, não os conteúdos, como também do 

fazer profissional. Os estudantes contarão com todo o processo de construção de 

figurino e ainda com as disciplinas propedêuticas concomitantes. Haverá, também, 

um mergulho no mundo do figurino, com estudos de matemática, Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Língua Estrangeira, Educação Física e Arte, 

dialogando com esse universo do vestir na história e nas artes.  

Para a formação continuada observaremos duas perspectivas, a quantitativa e 

a qualitativa: buscaremos sempre motivar o estudante com desafios que sejam 

significativos para que haja o mínimo de evasão e lançaremos desafios sobre as 

questões de suas existências, com incentivo às mudanças ontológicas e 

reconhecimento do papel social dessas pessoas, para construção da autonomia 

pessoal e da convivência social dos sujeitos em privação de liberdade.  

  

 2 .1 Historicidade da Unidade Escolar (UE)  

As atividades educacionais desenvolvidas no Sistema Prisional possuem um 

marco, entre tantos ao longo de sua trajetória, que proporcionou uma mudança 

significativa na oferta do ensino regular no Sistema Prisional do Distrito Federal: a 

criação do Centro Educacional 01 de Brasília – CED 01 de Brasília, através da 

Portaria n° 239 de 30 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal de 31 de dezembro de 2015. Antes de sua criação, as atividades 

educacionais no Sistema Prisional do DF eram ofertadas através de Convênio com 

a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF1.  

O processo educativo foi iniciado em 1994 por meio de convênio celebrado 

com a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, na intenção de 

desenvolver um trabalho orientado por profissionais habilitados e qualificados para 

esse fim.  

A Proposta Pedagógica, frente à concentração de indivíduos nos mais 

diferentes níveis de escolaridade, girava em torno da organização dos cursos 

supletivos (1º. e 2º Graus). Os reeducando eram acompanhados por professores e 

auxiliados por reeducando monitores. A partir do ano de 2004, foi implantada a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) em seus três segmentos. A 

equipe passou a ter autonomia para classificar, reclassificar e promover os alunos 

de semestre e segmento, com exceção do 1ºSegmento, que dependia de aval do 

Centro de Exames Supletivos da Asa Sul – CESAS.  
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Para viabilizar o efetivo cumprimento desse direito, o convênio celebrado 

entre as instituições, na medida do possível, procurou atender à demanda. Em 

2005, os projetos de Xadrez, Música e Teatro, já presentes no CIR, foram 

estendidos para o Centro de Detenção Provisória – CDP e foi ampliado o número 

de turmas na Penitenciária do Distrito Federal - PDF I, que passou a incluir a parte 

diversificada (Informática, Xadrez e Teatro). Também foi inaugurado o Núcleo de 

Ensino na PDF II e implantado o 1º Segmento na Ala de Tratamento Psiquiátrico – 

ATP, exclusiva para homens.  

A FUNAP/DF foi criada pela Lei nº 7.533, de 02 de setembro de 1986, 

vinculada à Secretaria de Segurança Pública e parte integrante da Administração 

Indireta do Governo do Distrito Federal. As atividades desenvolvidas pela 

FUNAP/DF foram sistematizadas sobre os eixos da educação e do trabalho e 

expressas nos seguintes programas: educação, educação profissional, projetos 

socioeducativos, oficinas artístico-culturais e trabalho intra/extramuros. Além das 

oficinas de Teatro e Agroecologia, desenvolvidas na PFDF. Nesse mesmo ano, 

somou-se aos profissionais uma Orientadora Educacional.  

Em 2006, o primeiro segmento também conquistou a autonomia para 

promover o aluno, até então restrita aos segundo e terceiro segmentos.  

Em 2010/2011, o convênio ampliou o número de turmas e, consequentemente, 

aumentou o número de professores. A partir de 2010, o convênio passou a contar 

também com um servidor da carreira assistência, responsável pelo registro e 

documentação do aluno.  

Até o momento, a certificação dos alunos se dava através de Escolas 

Conveniadas da Rede Pública. Essas acolhiam os alunos matriculados no Sistema 

Prisional em seus censos escolares e os certificava por meio de registros escolares 

informados pelos professores regentes no Sistema  

Prisional.  

Os servidores que atuavam no Sistema Prisional antes da criação do CED 01 

de Brasília tinham suas atividades respaldadas por termos de cooperação técnica 

entre as Instituições SEEDF e FUNAP/DF, renovados e adaptados sucessivamente 

durante os períodos dos convênios celebrados. Com a institucionalização, os 

servidores que até então atuavam nesta realidade, constituíram o quadro de 

profissionais do recém-criado CED 01 de Brasília. Essa Instituição de Ensino 

tornou-se, a partir de então, a responsável pela oferta, promoção e certificação da 

educação formal nas Unidades Prisionais do Distrito Federal.  

Com a Portaria n° 82, de 09 de março de 2017, publicada no Diário Oficial do 

DF n° 48 de 10 de março de 2017, a Secretaria de Educação do DF tornou público 

os locais de atuação do CED 01 de Brasília nas Unidades Prisionais do DF, 

estabelecendo uma legislação compatível com a motivação de criação desta 

Unidade de Ensino. Estabelecendo que a Sede Administrativa I ficasse situada no 

prédio da EAPE, SGAS 906/907, conjunto A - CEP: 70.390-070 Brasília - Distrito 

Federal, e-mail: ced1bsb@gmail.com, CNPJ: 26.344.476/0001-33, telefone: 3901-

4604, 39014947. E a Sede administrativa II: Complexo Penitenciário: Rodovia DF 

- 465, KM 04, - FAZENDA PAPUDA – CEP 70.620-000 composta por seis 

unidades:  

UNIDADE I – CIR – Centro de  

Internação Reeducação. UNIDADE II –  
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CDP – Centro de Detenção Provisória  

UNIDADE III – PDFI – Penitenciária do  

distrito Federal I UNIDADE IV – PDFII -  

Penitenciária do distrito Federal II  

UNIDADE V – PFDF - Penitenciária Feminina do  

Distrito Federal. UNIDADE VI – CPP- Centro de Progressão 

Penitenciária.  

  

2.2 Experiência formativa da UE e da equipe  

A equipe de educadores do CED 1 de Brasília é formada por oitenta e seis 

professores, que desenvolvem atividades que vão além dos conteúdos, participam 

de eventos culturais e pedagógicos promovidos por entidades como o da 

Defensoria Pública da União (DPU), com mobilizações da escola para o evento; já 

fomos premiados duas vezes. A escola vem desenvolvendo oficinas de artes 

cênicas que surgiram a partir da realização da disciplina de História da Arte. Com 

as oficinas surgiram os grupos teatrais: Julieta Encarceradas e Entreato que tem 

realizado espetáculos nos mais diversos espaços dentro e fora do Sistema Prisional.  

  

2.3 Análise da pertinência do curso  

Levando em conta que o Centro Educacional 01 de Brasília atende a um 

público com interesses e necessidades diversificadas, o curso de figurinista 

possibilita aos alunos o resgate da autoestima, da identidade e a ampliação da 

perspectiva da construção de uma nova história de vida, potencializando seu 

processo de ressocialização. O curso instrumentaliza e capacita o aluno para a 

aquisição de uma nova profissão, sendo viável sua realização em todas as unidades 

prisionais do DF.  

Realizamos, também, o FEST’ART, evento anual que acontece nas 
dependências das unidades e em um teatro do DF. O Festival de Arte no Sistema 

Prisional do Distrito Federal – FEST’ART foi institucionalizado pela Fundação de 

Amparo ao Trabalhador Preso do DF – FUNAP/DF após a sua primeira realização 

em 2004. A responsabilidade de realização do festival sempre esteve com os 

professores que atuam no Sistema Prisional. Com a criação do Centro Educacional 

01 de Brasília, escola da rede pública de ensino que atua nas prisões do DF, os 

professores assumem por inteiro as responsabilidades de realização do festival na 

busca constante de oferecer a melhor atividade possível.  

É importante proporcionar ao público do Sistema Prisional uma reflexão sobre 

seu comportamento e sua realidade. Criar perspectivas de inserção socioeducativa 

e cultural à pessoa privada de liberdade apresenta-se como um dos instrumentos de 

promoção e reconquista de sua cidadania. Observa-se que o corpo de professores 

tem experiência em trabalhos coletivos e de multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, por trabalhar em áreas diferentes de suas disciplinas.  
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3 OBJETIVO GERAL  

O curso de Formação Inicial e Continuada em Figurino, na modalidade presencial, 

tem como objetivo geral   

● Auxiliar a criação e execução de figurinos, acessórios e adereços, para teatro, 

cinema, publicidade, dança, manifestações populares, circo, televisão e performance. 

Colabora com a pesquisa de indumentária, história do vestuário, adequada a 

composição das personagens. Acompanha os ensaios cênicos.  

Realiza a produção de materiais para a confecção dos figurinos.  

  

3.1. Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do curso compreendem:  

● capacitar e formar continuadamente profissionais na área de Figurinista, fornecendo 

e atualizando seus conhecimentos e ações práticas;  

● preparar a pessoa para atuar nas questões de logística, segurança e infraestrutura, 

prioritariamente durante a realização de eventos artísticos e culturais, audiovisuais e 

multimídia, na conservação dos figurinos e adereços; ● propiciar formação 

profissional e integral aos estudantes, capacitandoos para a inserção no mundo de 

trabalho e para o desenvolvimento de atividades de apoio em projetos do setor 

cultural;  

● formar profissionais capazes de desenvolver trabalho com alto nível de 

profissionalismo e de promover sua diferenciação no setor produtivo.  

● proporcionar a atuação das pessoas em restrição de liberdade como Figurinistas e 

Aderecistas, assessorando a elaboração e execução de projetos culturais nas áreas de 

plásticas em performance, teatro e música.  

   

• 4 REQUISITOS PARA INGRESSO E FORMAS DE ACESSO AO 

CURSO  
  

O curso FIC de Figurinista, na modalidade presencial é destinado a estudantes 

do Ensino Fundamental II. O acesso ao curso deve ser realizado por meio de 

inscrição no ato da matrícula escolar no início de semestre letivo.  

● Escolaridade mínima: Ensino Fundamental II incompleto.  

● Idade mínima: 18 anos.  

● Conhecimento específico: não há demanda de conhecimento específico.  

● Público-alvo: alunos do CED 01 de Brasília, em restrição de liberdade.  
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• 5 PERFIL DO EGRESSO E CAMPO DE ATUAÇÃO  

  
O estudante do curso FIC Figurinista, na modalidade presencial, deve ter 

demonstrado avanços na aquisição de seus conhecimentos básicos, estando 

preparado para dar continuidade aos seus estudos. Do ponto de vista da 

qualificação profissional, deve estar qualificado para atuar nas atividades relativas 

à área do curso para que possa desempenhar, com autonomia, suas atribuições, 

com possibilidades de reinserção positiva no mundo trabalho com possibilidade de 

atuação como Figurinista. Dessa forma, ao concluir a sua qualificação profissional, 

o egresso do curso de Formação Inicial e Continuada de Figurinista deverá 

demonstrar um perfil que lhe possibilite: ● contribuir de forma ética e profissional 

para a plena execução de projetos culturais;  

● auxiliar na implementação de projetos de produção de espetáculos artísticos 

e culturais e nos figurinos e adereços de teatro, dança, ópera, exposições, 

performance e outros.  

● ter introdutório da linguagem de distintas expressões artístico-culturais; ● 

 atuar com agilidade e criatividade para evitar potenciais riscos em ações nas 

produções culturais;  

● utilizar as diversas linguagens de comunicação e tecnologias para 

desempenhar com qualidade a função de figurinista.  

Além das habilidades específicas da qualificação profissional, estes estudantes devem 

estar aptos a:  

● no trato com figurino e deve-se adotar atitude ética no trabalho e no convívio 

social, compreendendo os processos de socialização humana em âmbito coletivo e 

percebendo-se como agente social que intervém na realidade  

● espera-se que o figurinista saiba trabalhar em equipe e ter iniciativa, de 

estimular a criatividade e responsabilidade na criação e conservação dos figurinos.   

● saber organizar grupos de trabalho para operacionalização de grandes 

produções, recrutar pessoas para auxiliar a confecção dos figurinos.   

● ter conhecimento para criar a ateliê de confecção de figurino e desenvolver 

e oferecer oficinas de figurino.  

No itinerário formativo do Eixo Tecnológico Produção Cultural e Designer, na 

disciplina de figurino, atuará em: Teatros e espaços alternativos para apresentação de 

espetáculos. Grupos e companhias de teatro. Coletivos de pesquisa em artes cênicas. 

Empresas de vídeo, radiodifusão, cinema e TV. Instituições públicas e privadas de 

difusão cultural e artística. Empresas de eventos e recreação. Projetos socioculturais. 

mudança de unidade campo de atuação dentro do curso técnico em teatro.  
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Quanto ao aproveitamento das disciplinas do tronco comuns nos cursos de 

iluminador, os cursos de: sonoplasta, auxiliar de produção, auxiliar de camarim e 

auxiliar de palco, serão concedidos créditos das disciplinas seguintes: Leitura e 

Produção de Texto, Ética Profissional, Relações Interpessoais, e Introdução a 

Eventos Culturais e Bastidores.  

  

• 6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
  

Na avaliação da aprendizagem, como um processo contínuo e cumulativo, são 

assumidas as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao 

processo ensino e aprendizagem. Essas funções devem ser observadas como 

princípios orientadores para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e 

possibilidades dos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação deve funcionar como 

instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em consideração 

o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

A avaliação é concebida, portanto, como um diagnóstico que orienta o 

replanejamento das atividades, que indica os caminhos para os avanços, como 

também busca promover a interação social e o desenvolvimento cognitivo, cultural 

e socioafetivo dos estudantes.  

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será 

feita por componente curricular (podendo integrar mais de um componente), 

considerando aspectos de assiduidade e aproveitamento.  

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas e práticas, aos 

trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e à realização das atividades.  

O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo e 

processual do estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades 

avaliativas. Para efeitos da média exigida para a obtenção da conclusão do curso, 

serão acatadas as normas vigentes na  

Organização Didática do CED 01 de Brasília  

Em atenção à diversidade, apresentam-se os seguintes instrumentos de 

acompanhamento e avaliação da aprendizagem escolar:  

● observação processual e registro das atividades;  

● aproveitamento de estudos;  

● avaliações escritas em grupo e individual;  

● produção de portfólios; ●  relatos escritos e orais;  

● relatórios de trabalhos e projetos desenvolvidos; e  

● instrumentos específicos que possibilitem a autoavaliação (do docente e do 

estudante)  

Os critérios de verificação do desempenho acadêmico dos estudantes são 

tratados pela Organização Didática do CED 01 de Brasília, na qual está previsto 

que será aprovado o estudante que, ao final do curso, obtiver frequência igual ou 

superior a 75% no conjunto total de módulos, e obtiver, em cada disciplina, média 

igual ou superior a 50 (cinquenta). Caso seja detectada a necessidade de atividades 

de recuperação dos estudantes em algum dos componentes curriculares, recorrer-
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se-á às diversas estratégias metodológicas previstas pela Organização Didática do 

CED 01 de Brasília, respeitando- se o limite de carga horária da disciplina.  

  

  

  

• 7 INFRAESTRUTURA  
  

As instalações disponíveis para o curso apresentam: salas de aula com acesso a 

banheiro, biblioteca, laboratório de informática, sala dos professores com acesso a 

banheiros. As bibliotecas proporcionam condições para que os educandos 

dominem a leitura, refletindo-a em sua escrita. Os docentes e os alunos 

matriculados no curso também poderão solicitar, por empréstimo, títulos 

cadastrados na Biblioteca. Nessa situação, os usuários estarão submetidos às regras 

do Sistema de Biblioteca do CED 01 de Brasília. O CED 1 de Brasília, tem ainda, 

acesso a equipamentos como máquinas de costura, oficina de artesanato e aula de 

arte, o que facilita a sua realização.  

  

• 8 PERFIL DA EQUIPE  

Para o Curso de FIGURINISTA CÊNICO e ética Profissional, a formação do professor, é 

Licenciatura Plena em Artes cênicas   

A equipe do curso FIGURINISTA CÊNICO será formada por dois professores, com 

lotação no CED 01 de Brasília, com carga horária de 40 horas, graduados em Licenciatura 

Plena em Artes Cênicas e um coordenador 20h, juntamente com os professores de 

conteúdos propedêuticos, para EJA combinada e FIC integrado.  

Quanto a carga horária, os professores terão dois dias para atendimento das turmas FICs e 

um dia para coordenar com os professores dos conteúdos curriculares, administração e 

organização do curso.   

  

  

  

  

• 9 MATRIZ CURRICULAR  
  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
UNIDADE ESCOLAR: CED 1 DE BRASÍLIA   

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 2º SEGMENTO TURNO: DIURNO 

MÓDULO: 20 SEMANAS - 100 DIAS LETIVOS REGIME: SEMESTRAL  

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA INTEGRADA 

À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
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ÁREA DE  
CONHECIMENTO  

   

Componente  
curricular  

  

Carga horária 

semanal  
Carga horária 

mensal  
Carga horária 

total  

Horas    

Diretas  

Horas  

Indiretas  

Horas  

Diretas  

Horas  

Indiret 

as  

Horas 

Diretas  

  

Horas  
Indiretas. 

   

Linguagens e suas 

Tecnologias  

Língua  
Portuguesa  

1h36.  

48 min.  
  3h12  32  16  

Língua Inglesa  1h36.  -  

  

   

32  

-  

Arte  

48 min.  

48 min.    3h12  16  16  

Educação Física  48 min.  -  

  

   

16  

-  

Matemática  Matemática  3h12  -    

   

64  -  

Ciências da 

Natureza  
Ciências  3h12  -  12h48  

   

64  -  

   

Ciências  

Humanas  

História  48min.  48min.  3h12  
3h1 
2  

16  16  

Geografa  

1h36  -  

6h24  

-  

32  

-  

   

   

   

Leitura e  
Produção de  

Texto  

48min.   -  3h12  -  16   -  
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Ética Profissional   48min.  -  3h12  -  16  -  

 

   

   

   

   

Itinerários  
Formativos  

   

Projetos/Prog 
ramas/ Educação  
Profissional  

Relações  
Interpessoais  

48min.  -  3h12  -  16  

   

Artes cênicas  48 min.  

48min.  3h12  3h12  16  16  

Tópicos de teatro, 

música e artes 

plásticas  

48mni.  48min.  3h12  3h12  16  16  

Construção do 

figurino  

48 min.  48min 

.  

3h12  3h12   16   16  

Produção e execução 
do  
figurino teatral e 

indumentária  

48min.  48 min.  
3h1  

3h12  16  16  

  

6h24 

 

Introdução a  
Eventos  
Culturais e  
Bastidores  

48 min.  -  3h12  -  16  -  

TOTAL  20h  
5h3 
6  

      

80  

22h24  400  112  



100 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Cada etapa corresponde a um semestre letivo, que equivale a 100 (cem) dias letivos.  

2. A carga horária diária é de 4 (quatro) horas, convertidas em 5 módulos-aulas.  

3. O módulo-aula é de 48 (quarenta e oito) minutos.  

4. O intervalo deverá ser de até 15 (quinze) minutos, excluídos da carga horária diária.  

5. O horário de início e término do período letivo é definido pela unidade escolar.  

6. O Itinerário Formativo é composto pelos componentes curriculares do curso FIC de Figurinista.  

7. Com a oferta da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional por meio de 

cursos de qualificação profissional, a carga horária será de 160(duzentas) horas que 

correspondem a 12 (doze) módulos-aulas semanais.  

8. Para a EJA Integrada à Educação Profissional, o atendimento de, no mínimo, 7 (sete) módulos-

aulas de Projetos/Programas será de forma indireta/não presencial.  

9. A integração do curso com as disciplinas acontecerá, conforme construção feita nas 

coordenações, com cada componente curricular.  

  

CRONOGRAMA EXECUÇÃO  

 Matéria  Módulo 1  Módulo 2   CARGA 

HORÁRIA   

1.   LEITURA E PRODUÇÃO  

DE TEXTOS  

X    20h  

2. ÉTICA PROFISSIONAL  X    20h  

3. RELAÇÕES  

INTERPESSOAIS EM  

X    20h  

 

 

  

  

9.1 EMENTÁRIO DO CURSO FIC FIGURINISTA CÊNICO CED 01 DE 

BRASÍLIA 

    

   

 

. FIGURINO E ARTES  4 
CÊNICAS   

X     Oh 2   

5 .  TÓPICOS DE TEATRO,  
MÚSICA E ARTES PLÁSTICAS   

  X   h 20   

.  CONSTRUÇÃO DO  6 
FIGURINO   

  X   20 h   

7 .  PRODUÇÃO E EXECUÇÃO  
DO FIGURINO TEATRAL E  
INDUMENTÁRIAS   

  X   20 h   

8 .  INTRODUÇÃO A  
EVENTOS  CULTURAIS E  
BASTIDORES   

  X   Oh 2   

TOTAL                                                                                                                                              160 h   
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

Disciplina - 9.1.1- Leitura e Produção de Textos  

EMENTA  

Desenvolver habilidades de compreensão e produção de textos e domínio do gênero 

cênico e seus princípios normativos, envolvendo a criação dos figurinos pertinentes às 

personagens do texto, de forma integrada com os conteúdos propedêuticos.  

OBJETIVOS  

Geral:  

●    Dominar a leitura e a produção de 

texto dramático.  

  

Específico:  

● Aprimorar domínio da comunicação    

escrita quanto à coerência e coesão;  

● Analisar criticamente o texto: O  

Defunto, de René de Abaldia;  

● Criar textos dissertativos com base no 

texto: O Defunto, de René de Abaldia.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

UNIDADE 1 ANÁLISE 

DO TEXTO:    

A) Leitura do texto: O Defunto;  

B) O texto cênico e o literário;  

C) Estudo da personagem cênica;    

D) Análise e interpretação do texto;  E)  

Estrutura textual;  

F)  Argumentos.  

  

UNIDADE 2 CRIAÇÃO 

D TEXTO:  

A) Construção de resumos;  

B) Criação de personagens;  

C) Criação de diálogos;  

D) Criação do clímax;  

E) Conclusão;   

F) Leitura do novo texto.  

   

AVALIAÇÃO  

A avaliação diagnóstica servirá para nortear os conteúdos a serem ensinados e como ensiná-

los. Já a avaliação somativa será utilizada como forma de controle, ao final do curso, a fim 

de avaliar os alunos, quanto aos conteúdos apresentados.   

Serão seguidas as seguintes estratégias:  

1. Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes;   

2. Exposição oral / dialogada;   

3. Discussões a partir da análise de textos e vídeos;   

4. Atividades escritas individuais e em grupo;   

5. Leituras extraclasses  
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BIBLIOGRAFIA  

FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler entender e redigir um texto vozes. Petrópolis 1988.  

KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. 5. impr. - São 

Paulo: Contexto, 2011.  

______. A coerência textual. 18. ed. - São Paulo: Contexto, 201  

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual: Análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008.  

SERAFINI, Maria Teresa R.J. como escrever textos. Rio de Janeiro, globo, 1974.  

VANOYE, Francis. Usos da linguagem; problemas e técnicas na produção oral e escrita. 

São Paulo, Martins Fontes 1982. https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-producao-de-

texto-9o-ano/ GRION, Laurinda. Como se comunicar por escrito com eficácia. São Paulo: 

Madras, 2005. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Desvendando o segredo do texto. São 

Paulo: Cortez, 2005.  
  

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CENTRO 

EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

Disciplina - 9.1.2- Ética Profissional  

EMENTA  

Exercitar os valores do mundo do trabalho, ter visão do trabalhador e das organizações na 

contemporaneidade, assim como, das noções de legislação cultural, normas de segurança, 

transporte dos figurinos, adereços, ética e trabalho, numa sociedade de contradições. 

Introdução à inclusão digital e à moral na comunicação, interação com a comunidade e o 

trabalho.  

OBJETIVOS  

Geral:  Específico:  

●  Promover a reflexão e a crítica sobre a 

natureza e os fundamentos da ética 

profissional;  

●   Situar o problema da Ética 

Profissional em uma perspectiva histórica, 

filosófica e política.  

● Examinar as disposições que 

regulamentam a profissão de figurinista e 

aderecista no contexto das artes cênicas;  

● Discutir o exercício  

profissional do figurinista e sua 

responsabilidade com os objetos como 

figurinos e adereços, seu armazenamento e 

conservação.   

https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-producao-de-texto-9o-ano/
https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-producao-de-texto-9o-ano/
https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-producao-de-texto-9o-ano/
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

UNIDADE 1  

CONCEITOS DE ÉTICA   

A) Surgimento histórico da ética, gregos e 

romanos;  

B) A  Ética  medieval  e 

 o maniqueísmo;  

C) A Ética moderna e a individuação;   D) 

A Ética contemporânea e a subjetivação;  

E) Ética e trabalho;  

F) Os diversos tipos de trabalho hoje, a moral 

e a novas tecnologias.  

  

UNIDADE 2  

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL  

A) Conceito de código de Ética e exemplos 

de Código de Ética;  

B) Espaço  social  e  elementos 

espetaculares;  

C) Mercado de Trabalho Profissional das 

Artes Cênicas;  

D) Teatros, Secretaria de Cultura, ONGs, 

Escolas de Arte Cênicas, grupos e 

cooperativas;  

F)  Projetos de figurinos e adereços, por meio 

de gestão de negócios.   

AVALIAÇÃO  

- Frequência, participação em aula e envolvimento com as atividades desenvolvidas ao longo 

do semestre;  

- Leitura de textos e análise da ética das personagens;  

- Trabalho em aula: Análise de códigos de ética profissional, trabalho individual.  

BIBLIOGRAFIA  

FOUCAULT, M. Ética, sexualidade, política. Ditos e Escritos V. Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 2004.  
NARDI, Henrique C. e SILVA, Rosane Neves. Ética e subjetivação: as técnicas de si e os 
jogos de verdade contemporâneos. IN: GUARESCHI, Neuza e HÜNNING, Simone (orgs). 

Foucault e a Psicologia. Porto Alegre, Abrapso Sul, 2005.  
SOUZA, Ricardo Timm. Ética como fundamento: uma introdução à Ética Contemporânea. 
São Leopoldo, Nova Harmonia, 2004.  

PENA, Antônio Gomes. Introdução à filosofia da moral. Rio de janeiro, Imago, 1999. 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/profissoes/artes-cenicas   

  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CENTRO 

EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

Disciplina - 9.1.3 - Relações Interpessoais  

EMENTA  

Propiciar aproximações entre as pessoas, o trabalho e os grupos sociais, observando que 

os fenômenos grupais exigem alteridade, comunicação interpessoal, motivação, liderança 

e mudanças comportamentais frente aos processos de mudança no trabalho 

contemporâneo.  

OBJETIVOS  

https://www.portalsaofrancisco.com.br/profissoes/artes-cenicas
https://www.portalsaofrancisco.com.br/profissoes/artes-cenicas
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Geral: Específico:  

● Identificar aspectos das ● Entender as relações entre os 

relações interpessoais, ambientes operacionais e as  

comportamento das pessoas e das organizações;   

organizações. ●  Compreender os contextos  

estratégicos, organizacional, 

comportamental e seus efeitos para o 

relacionamento interpessoal e 

intraorganizacional;   

● Sensibilizar para a cooperação entre os vários atores em: 

figurino, sonoplastia, cenário, adereços, direção, 

atores, produtores e plateia.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

UNIDADE 1  

RELAÇÕES INTERPESSOAIS:   

A) Técnicas de Comunicação;  

B) Administração de Conflitos;  

C) Trabalho em equipe;  

D) Liderança;  

E) Cooperação.  

UNIDADE 2  

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL  

F) Mudança organizacional;  

G) Aprendizagem organizacional;  

H) Relação entre o Ambientes;  

I) Cooperação entre Organizações;  

J) Redes;  

K) Alianças.  

AVALIAÇÃO  

A avaliação diagnóstica servirá para nortear os conteúdos a serem ensinados e como ensiná-

los. Já a avaliação somativa  será utilizada como forma de controle, ao final do curso, a fim 

de  avaliar os alunos, quanto aos conteúdos apresentados.  

BIBLIOGRAFIA  

CAPRA. F. As conexões ocultas. São Paulo: Cultrix, 2002.  

HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS. Como Gerenciar Relações Difíceis. São Paulo: 

Campus, 2009.  

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal. Rio de Janeiro: José Olympio,1995.  

VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2007.  

  

  

  
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  
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Disciplina - 9.1.4- Figurino e Artes Cênicas  

EMENTA  

Desenvolver e criar a compreensão do modo em que as funções técnicas e simbólicas da 

vestimenta cênica se aplicam em diversos espetáculos, possibilitando uma reflexão sobre 

os processos criativos dos figurinos de modo individual e coletivo.  

OBJETIVOS  

Geral:  

●  Capacitar o estudante a reconhecer, 

no texto cênico e na encenação, as 

características de cada personagem, sua 

história, seu lugar e sua época, para assim, 

criar o figurino.  

Específico:  

●  Construir o espetacular pelo texto 

e pela criação do encenador;  ● 

 Conhecer, na história, a evolução 

do figurino cênico, na época da criação 

do texto; ●  Investigar as várias 

linguagens da produção artística 

contemporânea.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

UNIDADE 1  

EVOLUÇÃO DO FIGURINO   

A) Vestes ritualísticas;  

B) O figurino dos povos antigos;  

C) O figurino na Idade Média;  

D) O figurino Realista;  

E) O figurino Moderno.   

UNIDADE 2  

A CONFUSÃO CONTEMPORÂNEA  

A) O figurino para as festas;  

B) As performances;   

C) O  happening  e  os 

 espaços urbanos;  

D) Instalações e os tecidos como 

personagem;  

E) Figurino no vídeo clip e na videoarte;   

F) Figurino no cinema.  

AVALIAÇÃO  

A avaliação diagnóstica servirá para nortear os conteúdos a serem ensinados e como ensiná-
los. Já a avaliação somativa será utilizada como forma de controle, ao final do curso, a fim de 
avaliar os alunos, quanto aos conteúdos apresentados.   

Serão seguidas as seguintes estratégias:  

● Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes;   

● Exposição oral / dialogada;   

● Discussões a partir da análise de textos e vídeos;   

● Atividades escritas individuais e em grupo;  ● Criação preliminar de figurinos; ● 

Leituras extraclasses.  
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BIBLIOGRAFIA  

ABRANTES, Samuel. Heróis e Bufões, o figurino encena. Ed. Ágora da Ilha, Rio 

de Janeiro, 2001.   

ALMEIDA, Desirée Bastos. Cena para um Figurino. Dissertação de mestrado, 

PPGAV/UFRJ, 2010.   

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1986. Intuição  

e  Intelecto  Arte.  São  Paulo:  Martins  Fontes,  1989.   

STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.  

WOODFORD, Susan. A arte de ver a arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. (Coleção 

VIANA, Fausto e BASSI, Carolina. Dos bastidores eu vejo o mundo: cenografia, 

figurino, maquiagem e mais – volume 2 / São Paulo: ECA/USP, 2017. 320 p  

  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CENTRO 

EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

DISCIPLINA - 9.1.5- Tópicos de Teatro, Música e Artes Plásticas  

EMENTA  

Levar o estudante ao entendimento de que o figurino auxilia na construção da 

personagem e que ele pode acentuar o perfil psicológico na construção do papel. 

Demonstrar para o estudante que os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser 

sempre coerentes com a época em que acontece a ação ou com o simbolismo que o 

encenador queira dar a ela, na história, observando os conhecimentos, música e as artes 

plásticas, no contexto da encenação.  

OBJETIVOS  

Geral: Específico:  

● Pesquisar a memória emotiva ● 

Interpretar o texto e entender a das 

personagens para proposta do encenador 

para composição do figurino e dos escolha 

dos materiais usados na adereços.   criação 

e confecção do figurino;   

● Entender o simbolismo do figurino 

no contexto artístico do diretor;  

● Construir figurinos que auxiliam na 

construção psicológica da personagem.    

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
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UNIDADE 1  

A PSICOLOGIA APLICADA FIGURINO   

A) Relevância do figurino na construção da 

personagem;  

B) Criação de figurinos com temas 

previamente escolhidos;  

C) Personificando cores e formas, a 

vestimenta da personagem;  

UNIDADE 2  

A ESCOLHA DAS CORES PARA A  

PSICOLOGIA DA PERSONAGEM   

A) As cores da luz e dos figurinos;  

B) As cores como reforço da psique das 

personagens;  

C) As emoções e as cores do figurino;  

D) A ambientação que as cores carregam;  

D) O figurino como externalização da 

psique das personas;  

E) O figurino e o texto teatral.  

E) Cores e resultado estético do espetáculo.  

AVALIAÇÃO  

A avaliação diagnóstica servirá para nortear os conteúdos a serem ensinados e como ensiná-
los. Já a avaliação somativa será utilizada como forma de controle, ao final do curso, a fim de 
avaliar os alunos, quanto aos conteúdos apresentados.   

  

Serão seguidas as seguintes estratégias:  

  

● Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes;   

● Exposição oral / dialogada;   

● Discussões a partir da análise de textos e vídeos;   

● Atividades escritas individuais e em grupo;  ● Criação preliminar de figurinos; ● 

Leituras extraclasses.  

BIBLIOGRAFIA  

ABRANTES, Samuel. Heróis e Bufões, o figurino encena. Ed. Ágora da Ilha, Rio de Janeiro, 

2001.   

ALMEIDA, Desirée Bastos. Cena para um Figurino. Dissertação de mestrado, PPGAV/UFRJ, 

2010.   

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira, 1986. Intuição  

e  Intelecto  Arte.  São  Paulo:  Martins  Fontes,  1989.   

STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.  

WOODFORD, Susan. A arte de ver a arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. (Coleção VIANA, 

Fausto e BASSI, Carolina. Dos bastidores eu vejo o mundo: cenografia, figurino, 

maquiagem e mais – volume 2 / São Paulo: ECA/USP, 2017. 320 p  

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CENTRO 

EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

DISCIPLINA 9.1.6- CONSTRUÇÃO DO FIGURINO  

EMENTA  
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O figurino como elemento da linguagem visual do espetáculo, formado além das 

vestimentas, pelos acessórios. Construir os croquis para o figurino do texto: O Defunto, 

observando a descrição feita no texto.  

OBJETIVOS  

Geral:  

● Possibilitar ao estudante construir os 

desenhos do figurino de uma peça teatral.    

Específico:  

● Observar diversos croquis criados para as 

artes cênicas;  

● Construir figurinos miniaturas;  

● Criar croquis para textos teatrais.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

UNIDADE 1  

A) Croquis das personagens;  

B) Significado  das  cores  na 

emoção da personagem; C)  Figurino em 

miniatura.  

UNIDADE 2  

A) Croquis dos personagens do texto: O 

Defunto;  

B) Figurinos, em miniatura, da peça:   

O Defunto.  

AVALIAÇÃO  

Serão observados:  participação, empenho e resultado estético da produção artística.   

BIBLIOGRAFIA  

BARTHOLD, M. História Mundial do Teatro. Perspectiva: São Paulo, 2004.  

BERNARDES, A. Figurino para o teatro: criação e produção em Florianópolis na década de 

1980. Florianópolis, 2006. Monografia (graduação) - Universidade do Estado de Santa 

Catarina.  

DUNCAN, E. Corpo e Personagem. In: CASTILHO, K. GALVÃO, D. (org.). A Moda do 

Corpo, o Corpo da Moda. São Paulo: Esfera, 2002.  

GHISLERI, J. M. Figurinos para espetáculos. Florianópolis 2001. Monografia. LEITE, A. 

GUERRA, L. Figurino: uma experiência na televisão. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  

MUNIZ, R. Vestindo os Nus: o figurino em cena. Rio de Janeiro: Senac, 2004. ROUBINE, J. 

J. A Linguagem da Encenação Teatral. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1998.  

SILVA, A. J. Para Evitar o Costume: figurino-dramaturgia. Florianópolis, 2005.  

Dissertação (Mestrado), UDESC, Centro de Artes.  

STANISLAVSKI, K. A Construção da Personagem. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1983.  

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CENTRO 

EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

DISCIPLINA 9.1.7- Produção e Execução do Figurino e Indumentárias  

EMENTA  
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Estudar a estrutura da roupa, a partir de uma base plana, criação de desenhos, com base em 

um texto cênico, medidas, formas e volumes do corpo. Planejamento da modelagem e a 

estrutura da roupa. Técnicas de construção de moldes, galeria de modelos de peças 

tradicionais.   

OBJETIVOS  

Geral:  

● Criar desenhos com base em um texto 

cênico: O Defunto.  

Específico:  

● Observar formas e volumes para criação do 

figurino;  

● Aprender técnicas de construção de moldes;  

● Planejar a execução do figurino, conforme 

materiais escolhidos.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

UNIDADE 1  UNIDADE 2  

A) Estudo das personagens e da proposta de 

cenas do diretor;  

B) A personagem como referência da 

construção dos elementos  

estéticos;  

A) Técnica de moldes de figurinos e a 

estéticas da personagem;  

B) Construção de dois figurinos, com base no 

texto: O Defunto.  

AVALIAÇÃO  

Serão observados: participação, empenho e resultado estético da produção artística, além das 

apresentações de trechos da peça: O Defunto.  

BIBLIOGRAFIA  

BERNARDES, A. Figurino para o teatro: criação e produção em Florianópolis na década de 

1980. Florianópolis, 2006. Monografia (graduação) - Universidade do Estado de Santa 

Catarina.  

DUNCAN, E. Corpo e Personagem. In: CASTILHO, K. GALVÃO, D. (org.). A Moda do 

Corpo, o Corpo da Moda. São Paulo: Esfera, 2002.  

GHISLERI, J. M. Figurinos para espetáculos. Florianópolis 2001. Monografia. LEITE, A. 

GUERRA, L. Figurino: uma experiência na televisão. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  

MUNIZ, R. Vestindo os Nus: o figurino em cena. Rio de Janeiro: Senac, 2004. PECKTAL, L. 

Costume Design: techniques of modern masters. New York: Back Stage Books, 1999.  

ROUBINE, J. J. A Linguagem da Encenação Teatral. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1998.  

SILVA, A. J. Para Evitar o Costume: figurino-dramaturgia. Florianópolis, 2005.  

Dissertação (Mestrado), UDESC, Centro de Artes.  

STANISLAVSKI, K. A Construção da Personagem. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1983.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CENTRO 

EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA  

DISCIPLINA 9.1.8 Introdução a Eventos Culturais e Bastidores  

EMENTA  

O estudante deve atentar-se, na introdução a Eventos, que responsabilidade no contexto do 
espetáculo deve ser observada, e as áreas de atuação que o espetáculo exige, sem interferir 
em áreas alheias.  

O figurinista deve agir com ética e responsabilidade, o sentido da sua profissão.   

OBJETIVOS  

Geral:  

● Conhecer a área de atuação do figurinista 

nos bastidores da produção teatral.  

Específico:  

● Auxiliar na execução e montagem do 

espetáculo teatral;  

● Criar roteiro para ser percorrido pelo 

figurinista;  

 ● Identificar as funções dos agentes 

envolvidos na montagem.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

UNIDADE 1  

A) Produção cultural;  

B) Atores da produção cultural;   

C) Função de cada profissional nos 

bastidores;  

UNIDADE 2  

A) Ética e responsabilidade nos bastidores do 

espetáculo;  

B) O figurino e a produção executiva.  

AVALIAÇÃO  

Serão observados:  participação, empenho e resultado estético da produção artística.  

BIBLIOGRAFIA  
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ALLEN, Johnny. Organização e gestão de eventos. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

NAKANE, Andrea. Técnicas de organização de eventos. Rio de Janeiro: Infobook, 2000.  

DAFT. Richard L. Teoria e projetos das organizações. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.  

GIBSON, James L. Organizações: comportamento, estrutura, processos. São Paulo: Atlas, 

1981.  

MATTAR, Fauze Najíb. Pesquisa de Marketing. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. MEGGINSON, 

Leon C.; MOSLEY, Donald C.; PIETRI Jr., Paul H. Administração:  

conceitos e aplicações. 4 ed. São Paulo: Harbra, 1998.  

NAKANE, Andrea. Técnicas de organização de eventos. Rio de Janeiro: Infobook, 2000.  

TENORIO, Fernando G. Gestic) de ONGs: principais funções gerenciais. Rio de Janeiro:  

Editora FGV, 2002.  

VERGARA, Sylvia Maria. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 

Atlas, 1997.    
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