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1 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

“A legitimidade de um projeto político-pedagógico está de-

vidamente ligada ao grau e ao tipo de participação de todos 

os envolvidos com o processo educativo da escola, o que 

requer continuidade de ações”. (VEIGA, 2000, p. 14). 

 

1.1 Apresentação da proposta pedagógica  (PP) 

 

A era da hiperconectividade e informação trouxe consigo  dentro do contexto 

educacional, além das disciplinas e conhecimentos tradicionais, conceitos de tecno-

logia e acesso à informação, inclusão social, direitos humanos, ética e cidadania, re-

lação com o meio ambiente, entre outros estão sendo incluídos nos currículos, 

com  objetivo de formação de cidadãos  conscientes de suas responsabilidades, atu-

antes sociais, cientes da realidade onde estão inseridos e ávidos pelos mais diver-

sos tipos de conhecimentos. 

Entretanto, assim como em qualquer outra área, o ramo da educação também 

passa por períodos de “modismos”, com teorias pedagógicas sendo alavancadas e 

disseminadas sem o devido cuidado e aprofundamento ou reflexão crítica.  

O CCM-DF CED 308 em seu Proposta Pedagógica propõe ações e reflexões 

que visam o desenvolvimento integral do aluno. Essa Proposta é fruto de uma ação 

reflexiva coletiva, baseada em uma avaliação constante e sistematizada dos diversos 

segmentos da escola. Resultado de um trabalho em grupo, em que professores, alu-

nos, pais e responsáveis, e outros da comunidade escolar, se debruçaram para fina-

lizara elaboração deste documento. No intuito de atender a todas as mudanças pro-

postas, no que se refere à reestruturação do ensino, com a implantação da gestão 

compartilhada entre as Secretarias de Educação e Segurança Pública do Distrito Fe-

deral, além de outras exigências que foram aqui contempladas. Com a implantação 

dos Ciclos nesta escola e inclusão do ensino médio seriado neste ano de 2020. Vive-

mos um momento de transformação de nossa prática educacional. A organização do 



5 

 

trabalho pedagógico está direcionada para garantirmos a aprendizagem de todos, en-

tender que processo ensino/aprendizagem deve ser eficaz atendendo todos os estu-

dantes.  

A Proposta propõe ações, bem como a valorização e capacitação de seus ser-

vidores e a integração com sua comunidade escolar. Consolidar e dar sustentação 

aos anseios dos profissionais de educação não é tarefa fácil. Para atender os desafios 

mais diversos em busca dos princípios, dos valores e dos compromissos, será neces-

sária uma melhor organização administrativa, pedagógica e financeira, de forma a al-

cançar a missão desta unidade de ensino com maior eficácia. Para tanto, considerar 

a autonomia na construção da Proposta Pedagógica é importante, mas é bom lembrar 

que exige responsabilidade e compromisso de todos os envolvidos, pois implica não 

só satisfação de direitos, mas também cumprimento de objetivos e de deveres. En-

tende-se, portanto, que esta Proposta Pedagógica não é mera formalidade burocrá-

tica. Seus propósitos, ações, calendários, distribuições de competências e prazos são 

estabelecidos para se transformarem em realidade concreta. Consiste em um trabalho 

dinâmico, em permanente construção, pois, à medida que objetivos vão sendo alcan-

çados, novas realidades surgem, fazendo-se assim necessária a adaptação e muitas 

vezes a reconstrução de tal Proposta. A Proposta do CM-DF CED 308 está sendo 

construída com apoio de todos os atores da escola, professores, diretores, alunos e 

pais/responsáveis. Os professores se envolveram em planejar projetos para desen-

volverem no ano de 2020, em prol de ofertar novas possibilidades de aprendizagem. 

Também, foi discutimos com os professores, coordenadores, supervisores e direção 

da escola quais seriam as diretrizes norteadoras de todo trabalho pedagógico ao longo 

do ano de 2020. 

 Assim, o CCM-DF/CED308 reconhece a necessidade de que tais dimensões 

sejam desenvolvidas conjuntamente, uma vez que identificamos a necessidade de um 

posicionamento cada vez mais efetivo dos sujeitos da comunidade escolar. 

 Além disso, a Proposta Pedagógica não é apenas um espaço de participação, 

é o norteador de todo o trabalho da escola, inclusive a referência para a avaliação 

dela. Isso porque a própria elaboração da Proposta Pedagógica já desperta a neces-

sidade de mudanças, a serem alcançadas de forma sistematizada. 
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 A elaboração desta Proposta Pedagógica representa a busca pela melhoria da 

educação, como um processo planejado. Assim, inicia-se necessariamente pelo diag-

nóstico dos problemas a fim de identificar possíveis dificuldades bem como falhas, 

potencialidades e possibilidades no ambiente escolar, buscando alcançar o sucesso  

no desenvolvimento das ações. 

 

1.2 O Processo de construção da proposta pedagógica  

 

Em nossa Proposta Pedagógica a ser executada ao longo do ano letivo de 

2020, estão inseridos os projetos, programas, ações, valores e os princípios nortea-

dores de nossa prática educacional, que envolverão todos os sujeitos, direta e indire-

tamente envolvidos no processo ensino/aprendizagem, ou seja, a direção, a equipe 

de apoio, os docentes, os discentes e as suas famílias, bem como todos os servidores 

e colaboradores presentes em nossa escola. Dessa forma, esta PP reúne os elemen-

tos básicos que darão suporte às ações cotidianas do CCM-DF/CED308 do Recanto 

das Emas. 

 Ao planejar sua política educativa, o CCM-DF/CED308 adota os documentos 

base, orientadores e norteadores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF), especificamente: o Currículo em Movimento da Educação Básica 

(DISTRITO FEDERAL, 2014a), Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO FE-

DERAL, 2014b), Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para 

as aprendizagens (DISTRITO FEDERAL, 2014c). Orientação Pedagógica (DISTRITO 

FEDERAL, 2014d).  

Além desses documentos orientadores da SEEDF, A PP da escola busca se 

respaldar pelo Art. 1°, da Lei nº 9.394/1996 – que é a Lei que instituiu as Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB/1996): “a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais”. 

Insere-se, ainda, nos preceitos do Art. 2° da LDB/1996, que – ao tratar dos 

princípios e finalidades da educação nacional – apresenta “a educação, dever da fa-

mília e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
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humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Estas são as premissas que orientarão os trabalhos ao longo do ano letivo de 

2020 no CCM-DF/CED308, pois com a implantação da educação em ciclos no ano de 

2019, a Proposta Pedagógica está em processo contínuo de construção e reformula-

ção. Ocorreram reuniões específicas com a direção e o corpo docente para tratar, 

dentre outros aspectos: organização em ciclos, avaliação da aprendizagem, concep-

ções teóricas que orientaram as práticas pedagógicas, função (missão) social da es-

cola e organização curricular. Com os servidores de funções administrativas, a pauta 

se centrou nos planos de ação.  

Com os pais e estudantes houve uma reunião no 1º bimestre. Além disso, foram 

entregues questionários aos estudantes e aos pais, a fim de coletar dados que auxili-

assem no diagnóstico da realidade escolar.    

Ressalta-se que, conforme a natureza própria da PP e conforme o planejado 

pelo CCM-DF/CED308, ao longo do ano, a proposta passará por um processo de con-

tínua reformulação e ajustes.  

 

 

 

 

Reunião coletiva 

 para elaboração 

 da proposta pedagógica 
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Reunião coletiva 

 para discussão da  

Proposta Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião coletiva 

 com a presença da 

 equipe pedagógica  

e disciplinar 

 discutindo a PP  

 

 

 

 

 

 

2 – HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 “O desempenho dos alunos é influenciado tanto pelas suas características pes-

soais quanto pelas características das escolas que frequentam. Embora os fatores 

extraescolares, como a origem socioeconômica, expliquem uma porcentagem muito 

maior da variação observada no desempenho dos alunos do que os fatores escolares, 

estes últimos têm a capacidade de alterar o desempenho e a trajetória escolar dos 

estudantes”. (WERLE, 2012, p. 75). 
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Mapa do Recanto das Emas / localização do CCM-DF/CED308 Recanto das Emas  

2.1 Dados Gerais: 

Coordenação Regional de 

Ensino 
Recanto das Emas 

Endereço Quadra 203 lote 32, Avenida Recanto das Emas – 

Recanto das Emas – Brasília – DF 

CEP: 72610-000 

Telefone/Fax/E-mail 3901-2372 

Coordenador Regional  Leandro Freire Lima 

 

Nome da Escola COLÉGIO CÍVICO MILITAR DO DF- CED  308 

Endereço Quadra 308 Conjunto 12 Lote 01 Área Especial – 

Recanto Das Emas/DF. CEP: 72.622-112 

Telefone/Fax/E-mail 3901-3647 

Ano de Fundação 10 de março de 1998 

Alteração de CEF para CED Agosto de 2016 

Turnos de Funcionamento Matutino e Vespertino  

Etapas de Ensino Ofertadas Ensino Fundamental (anos finais) e 



10 

 

Ensino Médio (1º ano) 

 

Etapas e Programas da Edu-

cação Básica 

Ensino Fundamental:  

• 3° Ciclo - Bloco1 (6º e 7º anos) e Bloco 2         (8º 

e 9º anos) 

Programa Novo Mais Educação: 

• Turnos: Matutino e Vespertino 

• 1º ano do Ensino Médio – seriado –Matutino 

Diretor Disciplinar  Major- Rodrigo Maia Bezerra 

Diretor Pedagógico Márcio Jesus Faria 

Vice-Diretora Débora Rodrigues Sales 

 

 

2.2 Breve histórico da Escola 

O CCM-DF/CED308 foi inaugurado em 1998 com o intuito de atender exclusi-

vamente o Ensino Fundamental: Educação Infantil e turmas das então denominadas 

1ª a 8ª séries. Posteriormente recebeu Classes de Aceleração de Aprendizagem para 

atender aos alunos com déficit de escolaridade, provocado predominantemente por 

reprovação e abandono escolar. 

Mais tarde, implantou-se no noturno a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

2° segmento; e em 2003 veio o 3° segmento, correspondente ao ensino médio. 

Em 26 de abril de 2005, o CCM-DF/CED308 se tornou um polo da Equipe de 

Atendimento/Apoio à Aprendizagem, atendendo e acompanhando crianças com defi-

ciência na aprendizagem. 

No ano de 2007 o CCM-DF/CED308 contava com Ensino Fundamental do 3° 

período ao 9º ano (sob a denominação de 8ª série), EJA 3° segmento e 1°, 2° e 3° 

anos do Ensino Médio. 

Dentre os bons resultados nas avaliações externas, a escola já alcançou, por 

exemplo, o 6º lugar geral na avaliação do SIADE, realizada pela Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. Igualmente, a 1ª colocação geral na modalidade de 

ensino EJA em nível local, ou seja, no Recanto das Emas. 
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Em 2012 a escola passou a ofertar exclusivamente os anos finais do Ensino 

Fundamental. Suas turmas de EJA foram transferidas para o CEM 111 do Recanto 

das Emas. 

Ainda no início desse ano, a escola passou a servir também o almoço para 

seus estudantes. Essa refeição complementar veio para oferecer, juntamente com o 

lanche escolar tradicional, maior consistência nutritiva, sobretudo para os alunos com 

vulnerabilidade social. 

Por sua vez, em 2016, a escola deixou de ser o Centro de Ensino Fundamental 

(CEF) 308 e se tornou o Centro Educacional (CED) 308 do Recanto das Emas, por 

meio da Portaria número 72, de 21 de março de 2016. Essa medida administrativa 

visou a atender, em um futuro próximo, a demanda de ensino médio dos estudantes 

que, apesar de morarem nas imediações da quadra 308, precisam percorrer longa 

distância para chegarem à escola de Ensino Médio até então mais próxima. 

O CCM-DF/CED308 valoriza ainda as atividades físicas e desportivas. Como 

resultado, a escola no ano de 2017 conquistou a 1ª colocação geral nos Jogos Esco-

lares do Recanto das Emas (JEREM); e a 3ª colocação geral nos Jogos Escolares do 

Distrito Federal (JEDF). 

Ao final do ano de 2017, a escola aderiu ao Programa Novo Mais Educação 

(PNME), iniciando as respectivas atividades no início de 2018. O PNME é uma refor-

mulação do Programa Mais Educação (PME), que tinha por objetivo expandir a carga 

horária dos estudantes para no mínimo sete horas diárias, propondo-se a promover a 

educação integral.  

Ainda no ano de 2018, o CCM-DF/CED308 implantou o sistema de captação 

de água das chuvas, a fim de captar e aproveitar a água das chuvas em tarefas que 

não demandem água potável, como limpeza das dependências da escola. 

Já no início do ano de 2019, A Portaria Conjunta nº 01, de 31 de janeiro de 

2019, instituiu o projeto piloto no Distrito Federal, de gestão compartilhada, que con-

siste em uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. As duas Pastas desenvolvem ações 

conjuntas a fim de proporcionar uma educação de qualidade para os estudantes da 

Rede Pública de Ensino do DF, além de construir estratégias voltadas ao policiamento 

comunitário e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar. O objetivo deste 

projeto é promover uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania. É destinado 

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/02/portaria-conjunta-gestao-compartilhada_07fev19.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/02/portaria-conjunta-gestao-compartilhada_07fev19.pdf
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a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O CCM-

DF/CED308 passou a adotar novas medidas de acompanhamento da vida escolar do 

aluno, informando a família, com a implantação de um sistema informatizado de con-

trole de entrada e saída dos estudantes, informes a respeito de atividades pedagógi-

cas, resultados e qualquer outra ocorrência com os estudantes. Assim, os pais pas-

saram a receber informações diárias, em tempo real, acerca da frequência e de outros 

assuntos da vida escolar de seus filhos. A partir daí os profissionais da educação se-

riam responsáveis pelos assuntos pedagógicos e os militares da PM pela parte disci-

plinar dos estudantes, com isso a escola passou a ter dois diretores, sendo um disci-

plinar, representado pelo Major Bezerra e o outro pedagógico, representado pelo di-

retor Márcio. Para as atividades militares realizadas na escola, dispõe de 12 militares 

nos dois turnos. Os militares realizam as seguintes atividades: Ordem Unida, Hora 

Cívica, atividades de segurança, controle dos horários de entrada e saída dos estu-

dantes, organização das filas, disciplina em sala de aula, ética e cidadania, aplicação 

e controle do cumprimento de sansões aplicadas a estudante. As novas regras pre-

veem que os estudantes não podem usar dentro do interior da escola brincos e pul-

seiras, nem usar cabelos compridos. As meninas não podem usar brincos e pulseiras  

grandes e nem os cabelos soltos, todos devem estar uniformizados. 

As propostas e ações pedagógicas desde sua criação visam a atender às ne-

cessidades sociais presentes na comunidade escolar, que é composta por uma co-

munidade heterogênea, inclusive muitas famílias carentes. 

 

 



13 

 

 

 

 

2.3 Estrutura física da escola 

 

DEPENDÊNCIAS FÍSICAS 

CENTRO EDUCACIONAL 308 

DEPENDÊNCIA NÚMERO 

Sala de Direção Pedagógica 1 

Sala de Direção Disciplinar 1 

Sala de Secretaria 1 

Sala dos Professores 1 

Sala do Supervisor Administrativo 1 

Sala de Leitura 1 

Coordenação  

disciplinar  

Direção Disciplinar 

Secretaria  

Orientação  

Educacional 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

Biblioteca 

Coordenação 

Pedagógica 

Monitores 

Disciplina-

Alunos  

Professores 

Conselho  

Escolar  

Técnicos Ad-

ministrativos 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR do 

CCM-DF/CED308 DO RECANTO DAS EMAS 

Supervisão 

Direção e Vice-dire-

ção Pedagógica 

Gestão de pessoas 
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Salas de Aula 

16 (sendo uma sala reservada para a Edu-

cação Integral) 

Sala adaptada  do SOE  1 

Sala Adaptada 

1 

(Dividida em Laboratório de Informática 

e em Sala de Recursos/SOE) 

Cozinha 1 

Depósito de Alimentos 1 

Depósito de Bens de Consumo 1 

Banheiro para Professores(as) 2 

Sala adaptada de reforço   1 

Banheiro para Alunos 2 

Dependências para os Auxiliares da 

limpeza 1 

Banheiro para alunos(as) com defici-

ência física 1 

Quadra poliesportiva coberta 1 

Sala de auxiliares em educação 

1 

 

 

2.4 Recursos humanos da escola 

 

RECURSOS HUMANOS 

CCM-DF/CED 308 CENTRO EDUCACIONAL 308 

NOME CARGO TURNO 

Major Rodrigo Be-

zerra 
Diretor disciplinar  

Matutino, Vespertino 

Márcio Jesus Faria Diretor Matutino, Vespertino  

Débora Rodrigues 

Sales 
Vice Diretora 

Matutino, Vespertino  
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Luís Carlos Firmino Supervisor 

 

Diurno 

 

Arilson Supervisor 

 

Diurno 

Sandy Luzia Dos An-

jos Cardoso  

 

Apoio à Direção 

 

Diurno 

Maria Aparecida 

Campos Da Silva 
Apoio à Direção 

 

Diurno 

Ligia Araújo 
Apoio à Direção 

 

Diurno 

Lucia Helena Car-

doso 

Apoio à Direção Diurno 

Elisabete Ramos 

Sousa 

Apoio Administrativo Diurno 

Tatiana  Ferreira de 

Oliveira 
Secretária 

Diurno  

Carmen Costa Auxiliar de Secretaria Diurno  

Milton José da Silva Coordenador  Diurno 

Andreia   Coordenadora  

Matutino 

Núbia Lino Oliveira Coordenadora Vespertino 

Marcos Antonio Faria Coordenador da Educação 

 Integral 

 

Matutino / vespertino 

 

Emílio 
Sala de Recursos 

 

Matutino/vespertino 

Cleber Sala de Recursos Matutino/vespertino 

Yara de jesus de Frei-

tas  

Educador Social Voluntário Matutino 
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Camila Paloma  Educador Social Voluntário Matutino 

Matheus Santosda 

Silva  

Educador Social Voluntário Matutino 

Silvania de Fátima  Educador Social Voluntário Matutino 

Gregório Gabriel da 

Silva  

Educador Social Voluntário Vespertino 

Lorena StephanySiniz 

Franca 

Educador Social Voluntário Vespertino 

Kellen Cristina |Me-

deiros   

Educador Social Voluntário Vespertino 

Jeane M. S. LÇima  Educador Social Voluntário Vespertino 

Monitores disciplinares segurança publica  12 

Orientador Educacional  02 

EVS - educação especial  04 

EVS - educação integral  06 

PROFESSORES  

• Matutino: 3° Ciclo – Blocos 1 e 2 (6º ano a 9º ano), e Ensino Médio. O Corpo Do-

cente é composto por 22 professores. 

• Vespertino: 3° Ciclo – Blocos 1 e 2 (6º ano a 9º ano). O Corpo Docente é composto 

por 18 professores. 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Matutino: 07h30min às 12h30min 

Vespertino: 13h às 18h 

CORPO DISCENTE 

Matutino 448 

Vespertino 446 

TOTAL 894 

AUXILIARES E TÉCNOS EM EDUCAÇÃO 

Funcionários da limpeza terceiriza-

dos. Empresa REAL 

12 

Merendeiros terceirizados: empresa 

G&E 

5 
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Secretaria 02 

Vigias terceirizados. Empresa Con-

federal 

04 

 

Fotos entrada do colégio 

CCM CED  308, parte ex-

terna 

 

Entrada da escola, parte interna 
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 Corredor principal, dependências administra-

tivas 

 

Fotos: praça da escola  

 

 

Bloco 1, salas de aula e ao fundo sala da direção disciplinar 

 

Painel para os alunos destaques da escola, no momento vazio 
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Formação: ordem unida

 

 

Momento Cívico/militar: 

Nessa hora os alunos seguem orienta-

ções e regras militares, mantendo-se 

em posição de sentido, demonstrando 

o amor e respeito ao país, resgatando a 

prática de participar da execução do 

hino nacional. 
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3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 A falta de estrutura familiar é um fator de grande relevância no contexto social 

de nossos alunos, influenciando expressivamente no desenvolvimento escolar. Na 

maioria dos casos, a família não participa da vida escolar de seus filhos, o que pode 

ser evidenciado pela elevada ausência nas reuniões de pais. Essa situação tende a 

dificultar os trabalhos desenvolvidos, pois não atende às necessidades e expectativas 

da escola. 

 Como consequências do distanciamento familiar identificam-se as seguintes 

deficiências: 

- Desinteresse do aluno em sua própria educação; 

- Falta de perspectiva para o futuro; 

- Dificuldade em cumprir normas; 

- Falta de hábito de estudo; 

- Falta de compromisso com as obrigações escolares; 

- Falta de assiduidade;  

- Incompreensão de valores importantes, como: respeito a si mesmo e ao outro, 

responsabilidade, valorização do bem comum, amizade, amor ao próximo; 

- Indisciplina e alto índice de violência dentro e fora do ambiente escolar; 

- Evasão escolar; 

- Depredação do patrimônio público. 

 Mesmo por meio de projetos escolares que possibilitam e estimulam uma pre-

sença e a participação mais ativa da família na vida escolar do aluno, com uma lin-

guagem adequada aos mais variados graus de instrução, a comunidade responde 

pouco a esse estímulo, alegando a falta de tempo por causa dos horários em que 

esses são realizados, por causa dos serviços domésticos ou até mesmo pela distância 

de suas moradias da escola. 

 Diante desse contexto, buscando reverter esse quadro, o CCM-DF/CED308 

procurará a articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à 

dinâmica da realidade, ao trabalho e à função social da escola, contribuindo para aten-

der as necessidades de transformação social, procurando atender ao disposto no ar-

tigo 1°, §2° da Lei de Diretrizes e Base da educação. 
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IDEB – Resultados e metas  

 

4 – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 No CCM-DF/CED308 do Recanto das Emas – respeitando e incentivando a 

responsabilidade própria da família – buscamos assegurar um ensino de qualidade, 

visando a formar cidadãos críticos, criativos, conscientes e participativos, capazes de 

interagir e intervir na própria realidade.  

 Dessa forma, em nossa escola buscamos promover o conhecimento, a cultura, 

a pesquisa, a criatividade e a cidadania. Por isso, dá-se ênfase especial aos valores 

e atitudes universais, destacando-se a solidariedade, a competência, a liberdade com 

responsabilidade, a coerência, o respeito, a honestidade, a dignidade e a justiça. Tam-

bém são trabalhados: disciplina, compromisso ético, humildade, amor, perseverança, 

companheirismo e cooperação. 

 Pretendemos, assim, consolidar o reconhecimento social de nossa unidade es-

colar pela participação, competência, criatividade e inovação de nossa equipe de ges-

tores, professores e servidores em parceria juntamente com pais, alunos e comuni-

dade em geral. 

 Fotos: reuniões coletivas cons-

truindo a proposta pedagógica  
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5 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

“Toda proposta curricular é situada social, histórica e cultu-

ralmente; é a expressão do lugar de onde se fala e dos prin-

cípios que a orientam”. (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 66). 

 

 A escola elegeu para si os mesmos princípios que norteiam o Currículo em 

Movimento da Educação Básica e da BNCC propostos para as escolas do Distrito 

Federal, conforme:  

 Assim, reconhecem-se a unicidade entre a teoria e a prática e o processo en-

sino-aprendizagem interdisciplinar, contextualizado e flexível como próprios de uma 

Educação Integral – que permite ampliar a dimensão do tempo, dos espaços e até 

das oportunidades.  

 Ademais, do planejamento à execução da política educativa da escola, respei-

tar-se-ão alguns princípios próprios da Educação Integral, quais sejam: 

• Integralidade – em que o estudante merece receber uma educação que con-

temple as dimensões humanas, atendidos os aspectos cognitivos, psicomotores, 

afetivos e sociais; 
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• Intersetorialização – em que há a necessidade de potencialização dos serviços 

públicos em particular para as camadas mais pobres, sendo necessária a inte-

gralização das políticas públicas das diversas áreas, de modo a articular os pro-

jetos sociais, culturais, econômicos e esportivos; 

• Transversalidade – própria da concepção interdisciplinar de conhecimento, que 

ao respeitar os conhecimentos que o aluno já possui, busca desenvolver a apren-

dizagem efetiva a partir das realidades e dos interesses dos estudantes; 

• Diálogo entre a Escola e a Comunidade – por compreender que para avançar 

na busca por uma educação de melhor qualidade é necessário cultivar o diálogo 

com a comunidade, promovendo o compartilhamento cultural e o respeito às 

identidades sociais; 

• Territorialidade – ao reconhecer que a educação não se restringe ao espaço 

escolar, pois pode ser desenvolvida nos mais diversos espaços, por diferentes 

sujeitos; e 

• Trabalho em Rede – que demanda corresponsabilização dos mais diversos seg-

mentos da comunidade escolar e até de segmentos externos a ela, considerando 

que os estudantes não são sujeitos exclusivos da escola da Rede ou dos profes-

sores a ela vinculados.   

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente, é a expres-

são do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios 

epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que com-

preendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e 

expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitu-

des, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado os princípios 

orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade e contextualização, flexibiliza-

ção e educação inclusiva, centrais nos enfoques teóricos e nas práticas pedagógicas 

no tratamento dos conteúdos curriculares, em articulação aos múltiplos saberes que 

circulam no espaço social e escolar. 

 Esses princípios constituem-se em fundamentos dos valores e crenças assu-

midos pelo CCM CED  308. 
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5.1 Crenças 

Os desafios hoje impostos à escola são variados. Assim, a escola busca dar 

uma resposta que solucione grande parte dos problemas que inviabilizam o processo 

de ensino e aprendizagem, bem como as relações humanas.  

No CCM-DF/CED308 acredita-se que na escola cada indivíduo é capaz de se 

desenvolver tanto como educando, quanto como ser humano. Diante disso, nossas 

crenças pressupõem que: 

a) Todo aluno pode aprender, respeitando-se sua individualidade e as diferenças 

em seu potencial intelectual; 

b) Todo aluno merece e deve ser respeitado, bem como considerado nos aspec-

tos de cognição, afetividade, sociabilidade e história de vida familiar. 

c) O sucesso da escola depende da participação coletiva. 

d) O trabalho de hoje representa o sucesso do aluno tanto agora quanto no futuro. 

Portanto, uma visão futurista embora considere o desenvolvimento que ocorre 

no momento imediato à mediação. 

e) A parceria escola-família, que pode criar ambiente escolar cooperativo e har-

monioso para o educando e sua família, a fim de assegurar uma educação de 

maior qualidade. 

f) Todos que os que trabalham na escola têm o papel de educador, uma vez que 

nesse espaço se confluem vivências, atitudes e valores. 

g) A valorização dos serviços prestados pela escola, que devem atender com ex-

celência às necessidades de todos, levando-os a uma participação organizada 

e efetiva no ambiente escolar e fora dele. 

 

6 – OBJETIVOS 

6.1 Objetivo geral 

 Nosso objetivo precípuo é o de que a escola desenvolva atitudes favoráveis à 

melhoria da qualidade do ensino, da aprendizagem significativa, desvencilhando-se 

de velhos paradigmas e concepções enraizadas no cotidiano do fazer pedagógico e, 
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assim, forme cidadãos com autonomia para a transformação da realidade por ela vi-

venciada.  

 

6.2 Objetivos específicos 

 Seguem os objetivos específicos acompanhados de suas metas: 

• Aumentar a participação dos pais no cotidiano escolar dos alunos; 

• Propor alternativas que melhore a qualidade dos conteúdos disponibilizados 

aos estudantes; 

• Capacitar os alunos para o raciocínio lógico, o cálculo e a Geometria, bem como 

para a escrita e a leitura, potencializados pelos Projetos Interdisciplinares.  

• Ampliar a compreensão dos alunos acerca de sua cidadania de forma que cada 

um possa posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva, adotando no 

dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças sociais. 

• Objetivo: Melhorar o desempenho dos alunos em Matemática, valendo-se de 

projetos que contemplem o raciocínio lógico, o cálculo e a Geometria. 

• Meta: Aumentar em 50% o rendimento em Matemática ao final do 3° bimestre, 

quando será realizado um diagnóstico com o total de alunos com baixo rendimento 

que indicará as propostas para o 4° bimestre. 

• Objetivo: Melhorar o desempenho dos alunos em Português por meio de proje-

tos que contemplem a leitura e a escrita de textos de diferentes gêneros. 

• Meta: Aumentar em 50% o rendimento em Português ao final do 3° bimestre 

onde será realizado um diagnóstico com o total de alunos com baixo rendimento que 

indicará as propostas para o 4° bimestre. 

• Meta: Fazer com que pelos menos 50% dos alunos leiam três (três) livros por 

mês, aumentado substancialmente a prática da Leitura. 

 

7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

 

 Historicamente a escola pública brasileira não atendeu às principais demandas 

das classes mais pobres. Em especial quanto às aprendizagens, mas não apenas. 
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 Soma-se a esse contexto nacional que, seguindo critérios próprios, o Departa-

mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2011) identi-

ficou em 2010 que o índice de vulnerabilidade social do Recanto das Emas era o 5º 

maior dentre mais de 20 regiões que apresentam significativa vulnerabilidade. 

 Indicadores como esse e como os identificados em nossa comunidade – asso-

ciados ao fato de que o Currículo de cada escola deve considerar os contextos social, 

econômico e cultural de seus estudantes – são razões suficientes para a adoção dos 

fundamentos teórico-metodológicos oferecidos pela Pedagogia Histórico-Crítica e 

pela Psicologia Histórico-Social.  

 Assim, essas teorias não ignoram elementos como seletividade, discriminação 

e rebaixamento do ensino das camadas sociais – “determinismos” que historicamente 

têm marcado as desigualdades sociais. 

 A Pedagogia Histórico-Crítica destaca a importância dos sujeitos envolvidos na 

construção da história, não obstante as contradições e os conflitos próprios da moder-

nidade. Dentre as contradições a que a escola está sujeita, está a responsabilidade 

pela instrução e orientação moral das forças produtivas dentro das relações sociais 

de produção, apesar de que a aquisição dos conhecimentos historicamente constituí-

dos pode eventualmente mudar essas relações, levando à emancipação humana. 

Nesse sentido, a escola se situa entre a reprodução das desigualdades e a superação 

das mesmas. 

 Na Pedagogia Histórico-Crítica, o processo de construção de conhecimento ori-

enta o estudo dos conteúdos curriculares. Assim, a partir da prática social dos estu-

dantes efetua-se a problematização dos conteúdos, o que abre espaço para a instru-

mentalização teórica do estudante por meio da mediação entre os sujeitos, levando-o 

ao conhecimento crítico em relação à prática social anterior e, por conseguinte, a uma 

nova prática social. 

 Contudo, embora essa nova prática social se constitua na etapa final do pro-

cesso, esse processo não se encerra, pois é contínuo. Daí que essa prática social 

final pode ser retomada em momento oportuno como ponto de partida em um novo 

processo de aprendizagem, reproduzindo na prática a dialética do movimento.  

 Por sua vez, a Psicologia Histórico-Cultural traz importantes contribuições à 

função precípua da escola, que a é de promover a aprendizagem de seus estudantes. 
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As contribuições são principalmente quanto ao desenvolvimento do psiquismo hu-

mano e de suas potencialidades no processo de construção do conhecimento e da 

aprendizagem.  

 Considerando que a aprendizagem não ocorre isoladamente ou de maneira na-

tural, Vygotsky (1991; 1998; 2009; 2010) destaca que o processo de desenvolvimento 

e de aprendizagem requer a mediação. Isso porque as funções psicológicas superio-

res, inerentes ao ser humano desde suas primeiras etapas de desenvolvimento, só se 

desenvolvem a partir da interação social. 

 Além de caminharem juntos, o desenvolvimento e o aprendizado ocorrem antes 

mesmo do ingresso escolar. Enquanto uma criança menor aprende a manusear obje-

tos que demandam menor complexidade, outra criança maior aprende habilidades que 

lhe permitem lidar com coisas um pouco mais complicadas. Jovens e adultos, por sua 

vez, normalmente se desenvolveram a ponto de estarem aptos a aprenderem proces-

sos de maior complexidade ainda. Assim, há sempre desenvolvimento e aprendizado 

prévios na vida dos estudantes que se constituem base para cada novo aprendizado 

escolar.  

Vygotsky (1991) esclarece que o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores é que torna possível a transmissão cultural de um sujeito para outro(s), ao 

passo que cada aquisição cultural também contribui para o desenvolvimento das fun-

ções superiores.  

Outra importante contribuição da Psicologia Histórico Cultural diz respeito às 

zonas de desenvolvimento.  Essa teoria vygotskiana abrange os conceitos de nível de 

desenvolvimento real, de nível de desenvolvimento proximal (ou imediato) e também 

da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

O nível de desenvolvimento real, tal qual já supõe sua denominação, equivale 

ao ponto de desenvolvimento em que a criança se encontra no início de cada ciclo.  

Por sua vez, o nível de desenvolvimento proximal é o ponto de desenvolvimento mais 

imediato a que o estudante pode alcançar. Assim, a ZDP corresponde a toda a área 

a ser percorrida entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento 

proximal, e uma vez alcançado se torna o nível de desenvolvimento real no novo ciclo 

do processo de aprendizagem. Dessa maneira, a teoria das zonas de desenvolvi-

mento contempla o movimento, por compreender o desenvolvimento humano como 

um processo contínuo. 
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A importância de se reconhecer a forte influência do meio social na experiência 

humana, uma vez que sem interação social nem haveria desenvolvimento e aprendi-

zagem. Naturalmente que essa influência não torna o sujeito incapaz de agir critica-

mente e por si próprio.  

A aprendizagem ocorre a partir da experiência individual da criança em seu 

meio social, deve o sujeito mediador organizar e regular esse meio a fim de promover 

o desenvolvimento discente. Logo, o mediador deve rejeitar ao “determinismo social”, 

identificando os elementos favoráveis ao processo de desenvolvimento humano, a fim 

de que as desigualdades sociais possam ser superadas. 

 Compreende-se, assim, que embora a sociedade determine a educação, esta 

pode interferir naquela, propiciando sua transformação. Para isso, é fundamental que, 

com o intuito de superar as desigualdades sociais, a escola objetive a qualidade so-

cial. 

 O currículo é um campo de embates e disputas que representa a orientação  

pedagógica adotada pela escola, como espaço de troca e de produção cultural. Desse 

modo, a SEEDF e o CCM-DF/CED308 do Recanto das Emas elegem eixos a serem 

desenvolvidos de maneira transversal, de modo que conhecimentos de diferentes 

áreas do conhecimento possam ser articulados de maneira integrada, interdisciplinar 

e contextualizada. Busca-se, pois, oferecer aos estudantes diferentes referenciais 

para a leitura de mundo. 

 Entretanto, não se tratam de quaisquer eixos transversais, são eixos que con-

templam narrativas historicamente silenciadas e que amparam o combate às desigual-

dades: Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. Ressalta-se que esses eixos 

transversais demandam estratégias pedagógicas a fim de que permeiem as ações e 

as relações sociais, na medida em que a escola desenvolve a sua política educativa. 

 

8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO 

 
 A Organização do Trabalho Pedagógico é base para uma política educativa 

comprometida, especialmente na busca de uma sociedade igualitária de qualidade 

social, na qual a progressão continuada se torna realidade devido à efetiva aprendi-

zagem. 
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 Por isso, a importância de aspectos como a gestão democrática, gestão com-

partilhada, a formação continuada de todos os profissionais da educação, a organiza-

ção de espaços e tempos escolares conforme as necessidades da comunidade, o 

fortalecimento e enriquecimento da coordenação pedagógica e a articulação dos três 

níveis de avaliação pelo caráter marcadamente formativo: da aprendizagem, instituci-

onal e sistêmica, é imprescindível que esses e outros elementos relevantes contri-

buam para a boa Organização do Trabalho Pedagógico na escola.  

 A organização escolar adotada no CCM-DF/CED308 a partir de 2018 é a de 

Ciclos de Aprendizagem. Organizar a escola em ciclos exige que o ensino seja enten-

dido em função das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino 

quanto a compreensão sobre o modo como o estudante aprende devem orientar a 

Organização do Trabalho Pedagógico, no sentido de assegurar as aprendizagens dos 

estudantes.  

Esse viés de organização escolar centrada nas aprendizagens traz avanços 

significativos, sobretudo quanto às concepções e práticas voltadas às aprendizagens 

e, por conseguinte, à progressão continuada, ambos fundamentos da organização es-

colar em ciclos para as aprendizagens. Essa organização – adotada anteriormente 

pela SEEDF e só em 2018 pelo CCM-DF/CED308 – demanda a reorientação de al-

guns elementos organizadores do trabalho pedagógico escolar. Paulatinamente, CCM  

CED 308 fará as mudanças conforme identificar as necesidades. 

Assim, nossa prática pedagógica buscará se guiar pelos princípios próprios da 

escolaridade em ciclos, como apresentados por Mainardes (2009): 

a) a garantia da continuidade e progressão da aprendizagem; 

b) a substituição da reprovação pela progressão contínua dos alunos; 

c) definição de objetivos bem definidos para o final dos ciclos, embora as tra-

jetórias dos alunos possam ser diferenciadas; 

d) substituição da avaliação classificatória pela contínua e formativa; e  

e) pedagogia diferenciada. 

 

O CCM-DF/CED308 totaliza 30 turmas regulares no ano de 2020, assim distri-

buídas: 
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Turno Matutino – 15 turmas, quais sejam: 

• 8º ano: 5 turmas 

• 6º ano:1 turmas 

• 9º ano: 6 turmas 

• 1º ano do Ensino Médio (seriado): 3 turmas 

Turno Vespertino: 15 turmas, quais sejam: 

• 6º ano: 5 turmas 

• 7º ano: 9 turmas 

• 8º ano: 1 turma 

 

Disciplinas oferecidas nos dois turnos: 

• Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Ed. Fí-

sica, LEM, Artes e Projetos Interdisciplinares I, II,III. Filosofia, Sociologia, Física 

e Química 

 

Quanto aos horários regulares, organizam-se da seguinte forma: 

 

Horário Matutino: 

• Formação – Cívico-militar: 07h10 horas 

• 1º horário: 7h30 – 8h20 

• 2º horário: 8h20 – 9h10 

• 3º horário: 9h10 – 10h 

Intervalo/Lanche (10h – 10h15) 

• 4º horário: 10:15 – 11hs 

• 5º horário: 11:00– 11:45 

• 6º horário: 11:45– 12:30 

 

Horário Vespertino: 

• Formação – Cívico-militar: 12h45 horas 

• 1º horário: 13h – 13h50 
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• 2º horário: 13h50 – 14h40 

• 3º horário: 14h40 – 15h30 

Intervalo/Lanche (15h30 – 15h45) 

• 4º horário: 15h45 – 16h30 

• 5º horário: 16h50 – 17h15 

• 6º horário: 17h15 – 18h 

 

 A refeição complementar (almoço) é servida nos seguintes horários: 

• Das 12:30 –12:50 para os estudantes do turno Matutino 

• Das 12h20min às 12:45 – para os estudantes do turno Vespertino 

 

Além disso, O CCM-DF/CED308 atende – pelo Programa Novo Mais Educação 

(PNME) – a um total de 100 alunos (distribuídos em dois agrupamentos, de 50 alunos 

cada), em turno contrário ao das aulas, conforme segue: 

• Das 9h às 12 – para os 50 estudantes do regular vespertino.  

• Das 13h às 16 – para os 50 estudantes do regular matutino.  

 

 Atividades oferecidas pelo PNME: 

• Português (acompanhamento pedagógico); 

• Matemática (acompanhamento pedagógico); 

• Atividades diversas, dentre as quais a de leitura, a de futsal e a de handebol, 

artes, ciências. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 1) Os docentes que lecionam no matutino priorizam o atendimento aos pais no 

horário da coordenação, quinta-feira à tarde; os que lecionam no vespertino 

atendem, preferencialmente, no horário da coordenação de quinta-feira, pela 

manhã. 

2) A cada semestre ocorre na escola uma prova multidisciplinar.  
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3) Ao final de cada bimestre ocorre um conselho de classe, que corresponde à 

instância colegiada de natureza consultiva e deliberativa com o objetivo de 

discutir, buscar alternativas e encontrar soluções para garantir a aprendiza-

gem dos alunos. O Conselho de Classe ocorre uma vez por bimestre com a 

participação de todo docentes, direção, coordenação, supervisão e repre-

sentante dos alunos. 

 

 O atendimento da Secretaria do CCM-DF/CED308 ocorre nos seguintes horá-

rios: 

 

• Matutino: 8h às 12h 

• Vespertino: 14h às 17h 

 

A Sala de Leitura atende especificamente aos alunos e servidores da escola. 

Muito embora o intervalo seja para atendimento exclusivo ao aluno, o horário de fun-

cionamento da Sala de Leitura é: 

- Manhã: 08h às 12h; 

- Tarde: 13h às 17h. 

 

9 – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PRO-

CESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 O CCM-DF/CED308 assume as orientações das Diretrizes de Avaliação Edu-

cacional (DISTRITO FEDERAL, 2014b) para guiar seu processo seletivo. Considera, 

inclusive, a integração dos três níveis de avaliação, buscando abdicando da natureza 

meramente classificatória e conferindo às avaliações a natureza predominantemente 

formativa. De qualquer forma, a PP exerce centralidade na integração das avaliações 

da aprendizagem, institucional e sistêmica, conforme ilustrado pela Figura 1: 
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Figura 1 – Centralidade da PP no processo avaliativo das escolas 

 

 Avaliação de aprendizagens  

 

 Ressalta-se que, as avaliações sistêmicas como o IDEB e outras mesmo não 

sendo aplicadas sob a competência da escola, é responsabilidade da escola são le-

vadas em consideração a fim de repensar a política educativa da unidade escolar.  

 Dessa forma, ao aderir à proposta de avaliação formativa, reconhecemos que 

a avaliação não serve meramente para verificar as aprendizagens, como muitos pre-

sumem do termo “avaliação da aprendizagem”; mas também para fornecer subsídio a 

fim de empreender ações que orientem o processo de ensino e aprendizagem, razão 

pela qual muitas das vezes se empregam o termo “avaliação para a(s) aprendiza-

gem(ns)”. (DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

 Outro aspecto fundamental à avaliação é a dimensão ética, como bem apre-

sentam as Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 54-

55):  

 Essa dimensão ética se aplica a todas as etapas e modalidades. Aliás, pode e 

deve ser aplicada aos três níveis de avaliação. Por isso Freitas (2017) coloca em 

xeque a natureza de avaliação do próprio ENEM, que acaba por infringir essa dimen-

são ética ao impor a classificação e a seleção: “Há tempos que o ENEM deixou de ser 

uma avaliação do ensino médio – se foi algum dia. Mas quando não era processo 
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seletivo para o ensino superior, estava mais próximo disso” (FREITAS, 2017, p. 1). 

Até porque, apesar do alargamento de possibilidades que foram possíveis por meio 

desse Exame, o maior retorno desse tipo de exame à sociedade tem sido a 

classificação. 

 

9.1 Avaliação da aprendizagem/para as aprendizagens 

 Sob a compreensão de que a avaliação pode ser empregada como propulsora 

da melhoria/aprendizagem, pois subsidia o planejamento e as ações pertinentes, o 

CCM-DF/CED308 passou a aplicar a avaliação diagnóstica no início de cada período 

letivo.  

 O que confere à avaliação o caráter formativo não são os instrumentos/proce-

dimentos, e sim o emprego que o professor faz desses instrumentos/procedimentos. 

Assim, mesmo que o professor se utilize, por exemplo de provas escritas, a atitude 

dele diante desse instrumento é que revelará a natureza da prova. 

 Evidentemente que, além das provas, há outros instrumentos/procedimentos 

que permitem potencializar as práticas de avaliação formativa, dentre as quais: avali-

ação por pares ou colegas, portfólio, registros reflexivos, auto avaliação e seminá-

rios/pesquisas/trabalhos de pequenos grupos.  

 Além disso, para além desses instrumentos, há a possibilidade de se fazer uso 

formativo de atividades que têm sido empregadas com outra natureza, por exemplo, 

como o dever de casa.  

 O aluno também poderá ser avaliado durante a execução dos projetos, com 

avaliação formativa, mediadora e contínua, considerando seu aspecto evolutivo den-

tro do processo de desenvolvimento/aprendizagem, não importando apenas a menção 

adquirida, mas em especial o seu crescimento como sujeito nesse processo.  

 

9.2 Avaliação institucional (auto avaliação) 

 Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (DISTRITO FE-

DERAL, 2014b, p. 56), a Avaliação Institucional “destina-se a analisar a implementa-

ção da sua proposta pedagógica (PP) para identificar suas potencialidades e fragili-

dades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho 

escolar”. Embora este nível de avaliação esteja estreitamente relacionado a PP, é 
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indispensável que se articule com os outros dois níveis avaliativos – de aprendizagem 

e de sistemas.  

 Uma responsabilidade que compete à avaliação institucional é a de evitar que 

os sujeitos sejam colocados sob avaliação, a fim de puni-los ou premiá-los. Seria de-

turpar a função da avaliação institucional. Nesta, avaliam-se os processos, os traba-

lhos, os limites e as possibilidades do trabalho desenvolvido pelos sujeitos. Soma-se 

a isso que a avaliação institucional também deve ser realizada ao longo do ano letivo, 

com base na PP. 

 

Reunião de formação - avaliação educacional/ aprendizagens  

 

10 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 

 

“Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, as aprendi-

zagens se constituem a partir de movimentos dialéticos en-

tre os indivíduos e as diversas realidades sociais (SAVIANI, 
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2003). O 3º Ciclo para as Aprendizagens acolhe essa pers-

pectiva à medida que questiona a escola como aparelho ide-

ológico do Estado que fortalece estruturas... (DISTRITO FE-

DERAL, 2014a, p. 36-37). 

   À medida que questiona a escola como aparelho ideológico do Estado que for-

talece estruturas sociais dominantes, determinando as oportunidades de acesso ao 

capital cultural estabelecido. Uma escola fundamentada numa concepção política e 

pedagógica que silencia a diversidade cultural colabora para a manutenção de um 

sistema excludente, padronizando a maneira como os sujeitos históricos lidam com 

os conhecimentos escolares. Por outro lado, a partir do momento em que a escola 

reflete sobre sua prática e sua função social, coloca-se como instituição que se dispõe 

a contribuir para a emancipação do ser humano, propiciando oportunidades de desen-

volvimento do estudante, garantindo seu acesso, sua permanência e sua progressão 

escolar. 

 

10.1 - CURRÍCULOS 

 A realidade atual exige um tipo de educação que, de fato, atenda às necessi-

dades de uma sociedade cada vez mais integrada na qual a escola se insere. Dessa 

forma, o Proposta Pedagógica do CCM-DF/CED308 busca apresentar uma melhor 

definição e organização do conjunto de disciplinas/componentes curriculares das di-

ferentes áreas do conhecimento. As disciplinas devem estar com os currículos articu-

lados de forma a promover, na medida do possível, uma interação entre elas. O obje-

tivo é proporcionar um ensino interdisciplinar que desperte nos estudantes a compre-

ensão de que os saberes científicos, filosóficos, sociais e éticos estão conectados e 

que também organiza-se a nossa complexa sociedade. 

 

10.2 -  CURRÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS (6º AO 

9º ANO) 

 Proporciona ao educando condições para o desenvolvimento harmônico de 

suas potencialidades, com vistas à realização pessoal, ao exercício da cidadania, e à 

preparação para o ingresso no Ensino Médio. O estudante nessa faixa etária já com-

preende melhor sua realidade e como ela o afeta. Logo, a reflexão crítica é parâmetro 

Comentado [U1]: É necessário colocar toda a grade curricu-

lar de todas as disciplinas referentes a todas as séries.  
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fundamental para o desenvolvimento deste indivíduo em formação. Cabe salientar que 

a aquisição de um sistema de conceitos científicos se dará por meio da introdução de 

uma pesquisa científica mais elaborada; da interação social, com destaque à troca de 

experiências entre educandos e docentes; e do autoconhecimento como fator prepon-

derante para seu crescimento pessoal. Tudo isso, por conseguinte, para aperfeiçoar 

as funções mentais superiores (atenção voluntária, memória lógica, pensamento ver-

bal e conceitual, emoções complexas etc.). Diante disto, entende-se que as disciplinas 

curriculares são referenciais teóricos importantes para atingir os objetivos aqui pro-

postos. Temos, então, as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Inglês, Edu-

cação Física, Artes, Inglês, Ciências Naturais, História, Geografia e noções de Instru-

ção Militar como complemento pedagógico. 

 A organização do Ensino Fundamental anos Finais compreende o 3º Ciclo para 

as Aprendizagens: Bloco 1 (6º e 7º ano) e Bloco 2 (8º e 9º ano), conforme a corres-

pondência por ano demonstrada no quadro a seguir: 

 

 3º CICLO PARA APRENDIZAGEM  

1º Bloco 2º Bloco 

6º Ano e 7º Ano 8º Ano e 9º Ano 

 

3º CICLO PARA APRENDIZAGENS 

BLOCOS: 1 e 2 

COMPONENTE 

CURRICULAR  

OBJETIVOS  

LÍNGUA POR-

TUGUESA 

Conceitos e procedimentos subjacentes às práticas de linguagem  

Prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos 

Prática de produção de textos orais e escritos  

Prática de análise lingüística . 

Valores e atitudes subjacentes às práticas de linguagem  

Tratamento didático dos conteúdos  

Prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos 

Escuta de textos orais . 

Leitura de textos escritos  
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Prática de produção de textos orais e escritos  

Produção de textos orais  

Produção de textos escritos  

A refacção na produção de textos  

Prática de análise lingüística  

A refacção de textos na análise lingüística  

Orientações didáticas específicas para alguns conteúdos  

Variação lingüística  

Ortografia  

Organizações didáticas especiais  

Projetos  

Módulos didáticos  

Tecnologias da informação e Língua Portuguesa  

O computador  

O processador de textos  

CD-ROM, multimídia e hipertexto  

O rádio  

A televisão  

O vídeo 

 

MATEMÁTICA Conceitos e procedimentos  

Números e operações  

Espaço e forma 

Grandezas e medidas 

Tratamento da informação  

Atitudes  

Critérios de avaliação para o terceiro ciclo  

Quarto ciclo  

Ensino e aprendizagem de Matemática no quarto ciclo  

Objetivos de Matemática para o quarto ciclo  

Números e operações  

Espaço e forma  
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Grandezas e medidas 

Operações - Adição e subtração: significados  

Multiplicação e divisão: significados  

Potenciação  

Radiciação  

Cálculo  

Álgebra  

Espaço e forma  

Grandezas e medidas  

Tratamento da informação  

Conexões entre os conteúdos 

CIÊNICAS NA-

TURAIS 

Terra e Vida e Ambiente  

Ser Humano e Saúde  

Tecnologia e Sociedade 

GEOGRAFIA A construção do espaço: os territórios e os lugares (o tempo da 

sociedade e o tempo da natureza)  

A conquista do lugar como conquista da cidadania  

O estudo da natureza e sua importância para o homem 

Os fenômenos naturais, sua regularidade e possibilidade de pre-

visão pelo homem  

A natureza e as questões socioambientais  

O campo e a cidade como formações socioespaciais  

O espaço como acumulação de tempos desiguais 

A modernização capitalista e a redefinição nas relações entre o 

campo e a cidade 

O papel do Estado e das classes sociais e a sociedade urbano-in-

dustrial brasileira  

A cultura e o consumo: uma nova interação entre o campo e a ci-

dade  

A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do 

mundo  
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Da alfabetização cartográfica à leitura crítica e mapeamento 

consciente  

Os mapas como possibilidade de compreensão e estudos compa-

rativos das diferentes paisagens e lugares 

A evolução das tecnologias e as novas territorialidades em redes 

A velocidade e a eficiência dos transportes e da comunicação 

como novo paradigma da globalização 

A globalização e as novas hierarquias urbanas 

Um só mundo e muitos cenários geográficos  

Estado, povos e nações redesenhando suas fronteiras  

Uma região em construção: o Mercosul 

Paisagens e diversidade territorial no Brasil: modernização, modo 

de vida e a problemática ambiental 

O processo técnico-econômico, a política e os problemas socio-

ambientais 

Alimentar o mundo: os dilemas socioambientais para a segurança 

alimentar 

Ambiente urbano, indústria e modo de vida  

O Brasil diante das questões Ambientais Ambientalismo: pensar e 

agir 

HISTÓRIA História das relações sociais, da cultura e do trabalho 

As relações sociais, a natureza e a terra 

As relações de trabalho  

Critérios de avaliação  

História das representações e das relações de poder  

Nações, povos, lutas, guerras e revoluções  

Cidadania e cultura no mundo contemporâneo  

Critérios de avaliação 

ARTES As linguagens artísticas  

Artes Visuais  

Produção do aluno em Artes Visuais . Apreciação significativa em 

Artes  
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As Artes Visuais como produção cultural e histórica 

Dança: objetivos gerais  

Dimensões histórico-sociais da dança e seus aspectos estéticos 

Música  

Expressão e comunicação em Música: improvisação, composição 

e interpretação 

Apreciação significativa em Música: escuta, envolvimento e com-

preensão da linguagem musical  

Compreensão da Música como produto cultural e histórico  

Teatro como comunicação e produção coletiva 

Teatro como apreciação 

Teatro como produto histórico-cultural  

EDUCAÇÃO FÍ-

SICA 

Conhecimentos sobre o corpo humano 

Esportes, jogos, lutas e ginásticas  

Atividades rítmicas e expressivas  

Organização dos conteúdos  

Atitudes: conhecimento sobre o corpo; esportes, jogos, lutas e gi-

násticas; atividades rítmicas e  

Autonomia  

LÍNGUA ES-

TRANGEIRA 

Concepções teóricas do processo de ensino e aprendizagem de 

Língua Estrangeira A visão behaviorista  

A visão cognitivista  

A visão sociointeracional  

Aprendizagem como forma de co-participação social 

Aprendizagem como construção de conhecimento compartilhado  

Interação e construção da aprendizagem  

Interação e configuração espacial em sala de aula Cognição e 

metacognição 

Objetivos gerais de Língua Estrangeira para o ensino fundamen-

tal  

Conhecimento de mundo . 
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10.3 -  CURRÍCULOS DO ENSINO MÉDIO – 1ª ano (seriado) 

 

Proporciona situações de aprendizagem que possibilitam ao estudante posici-

onar-se de maneira crítica, responsável e construtiva diante de diferentes situações 

sociais. O objetivo é desenvolver uma autoestima equilibrada, a criatividade, a sensi-

bilidade e a afetividade para agir com persistência na busca do conhecimento. Ao 

cotejar o sistema de conceitos científicos, presente nas diferentes disciplinas do cur-

rículo, com a realidade, almeja-se tornar o estudante capaz de compreender o seu 

papel na sociedade, oferecendo-lhe condições para escolher com sabedoria o seu 

caminho. Outrossim, tem-se em vista a relevância das interações simétricas e assi-

métricas como elementos importantes para o desenvolvimento de potencialidades 

cognitivas e emocionais. Além disso, levando em consideração que o mercado de 

trabalho exige pessoas com capacidade para desenvolver sua inteligência emocional, 

habilidades cognitivas e suficientemente flexíveis para aceitar e agir com resiliência 

em situações adversas, o CCM-DF/CED 308 explora situações em que esses elemen-

tos são exigidos do corpo discente. Dentro do contexto teórico apresentado, o currí-

culo do Ensino Médio desenvolve-se de acordo com as especificidades de cada dis-

ciplina, quais sejam: Português, Matemática, Inglês, Filosofia, Educação Física, Artes, 

Espanhol, Inglês, Sociologia, História, Geografia, Física, Química e Biologia. 

 

APÊNDICE A: Planos de Ação 

 

Nossos planos de ação se apresentam da seguinte forma: 

 

Gestão Financeira 

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) é desti-

nado às Instituições Educacionais e Coordenações Regionais de Ensino da Rede Pú-

blica de Ensino do Distrito Federal, visando dar autonomia gerencial para a realização 

de seus respectivos projetos pedagógica, administrativa e financeira, por meio do re-

cebimento de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal. 

Comentado [U2]: De acordo com a OP da PP. 
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 O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, ad-

ministrativo e financeiro das Instituições Educacionais e das Coordenações Regionais 

de Ensino. 

A adesão ao programa se dá através de credenciamento formalizado junto às 

Coordenações Regionais de Ensino, por entidades de pessoa jurídica de direito pri-

vado, de fins não econômicos, legalmente constituídos, e que tenham por finalidade 

apoiar as IE’s e as CRE’s no cumprimento das suas respectivas competências e atri-

buições. Estas entidades são denominadas de Unidades Executoras (UEx), sejam: 

Associações de Pais e Mestres – APM, Associações de Pais, Alunos e Mestres – 

APAM, Caixas Escolares e demais entidades similares. 

Os recursos do PDAF são destinados a dois tipos de despesas: Capital e Cus-

teio. Nas despesas de Capital, os recursos devem ser utilizados para a aquisição de 

bens permanentes e na de Custeio, para manutenções em geral, serviços e bens de 

consumo. Quanto aos bens de Capital adquiridos, é imprescindível que se proceda de 

modo a fazer com que todos venham a ser patrimoniados. 

Para a utilização dos recursos do PDAF, tanto para despesas de Capital quanto 

de Custeio, é necessário que se faça três orçamentos para cada compra ou contrata-

ção de serviços. É também imprescindível que essas compras ou contratações sejam 

feitas exclusivamente mediante notas fiscais emitidas dentro do Distrito Federal. Ade-

mais, para cada compra ou contratação de serviços é necessário que o fornecedor 

possa emitir, além da nota fiscal, as seguintes certidões: 

• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Di-

vida Ativa da União; 

• Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 

de Terceiros; 

• Certificado de Regularidades do FGTS-CRF; 

• Certidão de Dívida Ativa-Negativa; 

• Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa; 
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As portarias que regem o PDAF a cada ano estabelecem quais devem ser as por-

centagens a ser estabelecidas entre as parcelas relativas à Capital e Custeio.  

Essa referida definição de porcentagens entre os recursos do PDAF destinados a 

Capital e Custeio, devem ser destinados exclusivamente ao apoio aos projetos peda-

gógicos, administrativos e financeiros do CCM-DF/CED308 e sua utilização observará 

as necessidades estabelecidas na Ata de Prioridades em conformidade com a legis-

lação. A Ata de prioridades é um documento a ser preenchido e firmado entre o Con-

selho Escolar e a unidade executora do PDAF no CCM-DF/CED308, ou seja, A APAM. 

Nesse documento devem constar todas as necessidades de aquisição de Capital e de 

Custeio, de acordo com a Proposta  Pedagógica da escola.  

Bens de Capital - Podem ser adquiridos os bens necessários ao funcionamento do 

CCM-DF/CED308, à exceção daqueles listados nas respectivas portarias do PDAF, 

como mobiliário, impressoras, etc, que são adquiridos previamente pela SE e devem 

ser solicitados sem ônus para a escola. No COM CED 308, de acordo com os levan-

tamentos das necessidades de cada área, os recursos de Capital deverão ser desti-

nados principalmente à aquisição de instrumentos musicais novos e equipamentos de 

amplificação e gravação de som. 

Custeio - Igualmente, as portarias do PDAF esclarecem quais são as possibilidades 

de aplicação dos recursos em custeio. No CCM-DF/CED308, os recursos de Custeio 

deverão ser destinados principalmente a serviços de manutenção corretiva e preven-

tiva. 

O acompanhamento da utilização dos recursos do PDAF no CCM-DF/CED308 

será feito com base nas informações contidas em Relatórios-Síntese de Execução 

Quadrimestral – RSEQ, elaborados pela APAM e entregues até o primeiro dia útil sub-

sequente aos meses de abril, agosto e dezembro, respectivamente, sendo analisa-

dos pelo foro representativo da respectiva comunidade escolar. Portanto, esse acom-

panhamento será feito quadrimestralmente. 



45 

 

O foro representativo deverá realizar a análise crítica dos relatórios recebidos, 

em um prazo de até quinze dias, em reunião do respectivo colegiado, registrando suas 

conclusões na Ata da correspondente reunião. 

Após análise do foro representativo, a APAM deverá encaminhar o Relatório-

Síntese de Execução Quadrimestral – RSEQ à CRE PPC, para ratificação ou retifi-

cação do mesmo. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O controle da utilização dos recursos do PDAF no CCM-DF/CED308 será feito com 

base nas informações contidas em Prestações de Contas, a serem elaboradas pelo 

APAM e entregue à CRE PPC de até o dia 15 de junho do ano seguinte ao da utiliza-

ção dos recursos. 

As Prestações de Contas deverão atender às normas da SEE-DF e da Secretaria de 

Estado da Fazenda do Distrito Federal, obedecendo aos princípios fundamentais de 

contabilidade. 

Fiscalização - A fiscalização será feita pelos órgãos de Controle Interno e Externo do 

Distrito Federal. A verificação da conformidade dos atos de execução orçamentária 

será prévia, concomitante e subsequente. 

BENEFÍCIOS DO PDAF 

Muitas são as possibilidades de aplicação do PDAF no CCMCED 308, tanto em 

termos de aquisições de bens de capital quanto em custeio já fomos atendidos, pois 

hoje a escola é diferente, existe uma configuração de escola com personalidade pró-

pria e atendida em noventa por cento de sua demanda. Neste de 2018 a soma de 

todos os valores, incluindo gás de cozinha, Educação Integral, Sala de Recursos e 

outros estão empenhados em R$ 149.122,50 (cento e quarenta e nove mil, cento e 

vinte e dois reais e cinquenta centavos). 
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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 

 

           Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finali-

dade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da 

educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas 

privadas de educação especial mantida por entidades sem fins lucrativos, registradas 

no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistên-

cia social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público.  

          O programa engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física 

e pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da edu-

cação básica.  

          Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio 

ou instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo 

Escolar do ano anterior ao do repasse. Além da manutenção do ensino fundamental, 

através do Programa Dinheiro Direto Na escola, Governo Federal repassa verba tam-

bém às atividades complementar como Educação Integral, Programa de desenvolvi-

mento da Educação PDE e Escola Acessível. Todos estes programas têm por finali-

dade fortalecer a autonomia da instituição Escolar, dando mais liberdade na aquisição 

de serviço e material credenciada as características próprias de cada região. 

 

Gestão Administrativa 

 

DEPENDÊNCIAS FÍSICAS 

CCM CED CENTRO EDUCACIONAL  308 

DEPENDÊNCIA NÚMERO 

Sala de Direção 1 

Sala de Secretaria 1 

Sala dos Professores 1 

Sala do Supervisor Administrativo 1 

Sala de leitura e Pesquisas 1 
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Salas de Aula 16 (sendo uma sala reservada para a Edu-

cação Integral) 

Sala Adaptada 1 

(Dividida em Laboratório de Informática  

e em Sala de Recursos/SOE) 

Cozinha  1 

Déposito de Gêneros Alimentícios  1 

Depósito de Bens de Consumo 1 

Banheiro para Professores  2 

Banheiro para Alunos  2 

Dependências para os Auxiliares da 

limpeza 

1 

Banheiro para alunos portadores de 

necessidades físicas  

1 

Banheiro para alunos portadores de 

necessidades especiais 

1 

Quadra Poliesportiva 1 

Sala de Auxiliares em Educação 1 

 

RECURSOS MATERIAIS 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CCM-DF/CED308 

RECURSOS DISPONÍVEIS NÚMERO 

Televisores  5 

Vídeo Cassete 1 

Aparelhos de DVD 7 

Aparelhagem de Som 1 

Aparelhos tipo “Micro-System” 6 

Computadores  20 

(10 encontram-se no Laboratório de Infor-

mática) 

Impressoras  5 

Máquinas Copiadoras 2 
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Duplicador Eletrônico  1 

Tela de Projeção  1 

Laboratório Móvel de Ciências 1 

Laboratório de Informática 1 

Câmera Fotográfica Digital 1 

Câmera Fotográfica Comum  1 

Câmera Filmadora Digital 1 

Caixa Receptora de Som  1 

Materiais e Jogos Didáticos Diversos  

“Data- Show” 20 
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PLANO DE AÇÃO 2020 

 

Equipe: direção disciplinar CCMDF CED 308; 

A equipe da direção é composta pelo diretor, vice-diretor, chefe de secretaria e um supervisor. São 4 coordenadores,  atuantes sendo um da 

educação integral Tem como objetivo oferecer educação nos níveis fundamental anos finais , com o máximo de qualidade construindo conhe-

cimentos de forma democrática e participativa, visando o domínio de habilidades cognitivas, afetivas, valores e atitudes para a formação e 

sucesso do futuro cidadão ou do cidadão em formação, ou seja, propor de acordo com a Resolução 02 do CNE/ CEB, de janeiro de 2012 em 

seu artigo 5º, uma “ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas 

escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e 

saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e sócio afetivas.”. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

/METAS 

AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÃO PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA 

 
Atualização 
com partici-
pação cole-
tiva por meio 
de comissão 
para a atuali-
zação desta 
pp 
 

Na reunião cole-

tiva será aberto 

um espaço onde 

serão tratados 

dos temas atra-

A avaliação ocorrerá ao longo do 

seu desenvolvimento com a partici-

pação de todos os segmentos en-

volvidos, podendo evidentemente, 

sofrer alterações ou complementa-

Professor, coordenadores , su-

pervisor, diretor , vice diretor,  e 

demais servidores , conselho 

escolar  e comunidade escolar . 

De fevereiro a dezembro  

As reuniões ocorrerão semanal-

mente, com levantamento diag-

nóstico dos fatos ocorridos 

nesse período e planejamentos 

e propostas de trabalhos futu-

ros.  

Comentado [U3]: Dentro do ano letivo, qual a periodicidade 
específica (bimestral, mensal, trimestral?) 
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Colabora-
ção e unifica-
ção de todos 
os setores da 
escola em 
busca de 
uma aprendi-
zagem inte-
gral do edu-
cando  
 

Acolhida 
aos professo-
res e funcio-
nários novos 
na instituição 
e em novas 
etapas do 
ano letivo;  

 Fortaleci-
mento das 
equipes para 
um bom tra-
balho cole-
tivo;  

 Repasse 
de informa-
ções de ma-
neira física e 
digital 

vés de textos, ví-

deos, dinâmicas 

e debates. 

-Reunião com os 

pais e responsá-

veis  

-divulgação sobre 

dados sobre e 

prestação de 

contas da escola  

-participar da reu-

niões na CRE, e 

SEDF,visando 

sempre a cons-

trução de espaço 

pedagógico, ad-

ministrativo e fi-

nanceiro em 

equilíbrio . 

ções ao longo do ano. -Com prefe-

rência a avaliação será bimestral 

das ações e metas estabelecidas. 
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quando pos-
sível para 
melhor divul-
gação;  
 
 

 

 

 

- proporcionar 

avaliações conti-

nuas das ações e 

trabalhos desen-

volvidos na es-

cola.  

 
Sempre 

que possível, 
divulgar a 
agenda da di-
reção em lo-
cal apropri-
ado;  

 Decisões 
financeiras 
tomadas de 
forma demo-
crática para 
um uso racio-
nal das ver-
bas destina-
das a esta 
unidade 
(PDE Escola, 

Convocar os pais 

e reunir com eles 

para  

Refletir sobre as 

ações e funciona-

mento da escola  

 . De fevereiro a dezembro 



52 

 

PDDE, 
PDAF);  

 Transpa-
rências nas 
contas e nas 
ações;  

 

PLANO DE AÇÃO 2020 

 

Equipe: sala de recurso CCM-DF/CED308; 

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar; 

Justificativa: As reuniões coletivas se constituem em um importante momento para estudos e discussão de temas relevantes no âmbito 

escolar. Para se efetivar a inclusão, é preciso promover sensibilizações junto à comunidade escolar, principalmente junto aos profes-

sores; 

OBJETIVO ESPECÍFICO /ME-

TAS 
AÇÕES 

AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 
PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA 

Realizar estudos para tratar do 

tema Educação Especial/Inclu-

são / Mobilizar funcionários da 

escola, professores, direção e 

pais para estudos e debate so-

bre a inclusão. 

Na reunião coletiva 

será aberto um espaço 

onde serão tratados 

dos temas através de 

textos, vídeos, dinâmi-

cas e debates. 

 Avaliação discursiva 

ao final das reuniões 

 Professor da Sala de 

Recursos com os de-

mais professores re-

gentes e funcionários 

da escola. 

De fevereiro a dezembro: 

Dentro do período abrangido, 

ocorrerão reuniões semanal-

mente 

Comentado [U4]: Qual a periodicidade dentro do ano letivo 

(mensal, bimestral, trimestral, semestral?) 
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Promover reuniões com os 

pais dos alunos para discutir a 

inclusão dos filhos nas classes 

comuns 

 

 

 

Convocar os pais e re-

unir com eles para re-

fletirmos sobre a inclu-

são. Apresentar textos, 

vídeos e realizar dinâ-

micas com o intuito de 

sensibilizá-los. 

Avaliação discursiva ao 

final das reuniões 

Professor da Sala de 

Recursos com os pais 

dos alunos especiais. 

De fevereiro a dezembro: 

As reuniões ocorrerão sema-

nalmente 

 

  

PLANO DE AÇÃO 2020 

 

Equipe: sala de recurso CCM-DF/CED308; 

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar; 
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Justificativa: Para mostrar a toda escola que devemos deixar a exclusão e a indiferença de lado, inserindo no cotidiano escolar o respeito 

ao outro pelo seu jeito de ser, aproveitando aspectos positivos que cada um tem para contribuir com o processo educativo; 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

/METAS 
AÇÕES 

AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 

PÚBLICO ENVOL-

VIDO 
CRONOGRAMA 

Aumentar o respeito mútuo 

entre os alunos /  

 Conseguir que os professo-

res viabilizem estratégias que 

contribuam para a construção 

de um clima de tolerância, 

respeito mútuo, aceitação e 

respeito à diversidade. 

 

O professor da sala de 

recursos irá sugerir 

uma sequência de ativi-

dades para cada bloco 

de aprendizagem, ba-

seando-se em histórias 

infantis, filmes, músicas 

que tratem da inclusão 

e levará para discussão 

na reunião coletiva 

onde os professores 

poderão fazer suges-

tões e após a decisão 

do grupo se dará a 

consolidação e o de-

Realizada pelos pro-

fessores individual-

mente e posterior-

mente repassados ao 

grupo. 

Professor da Sala de 

Recursos, direção, co-

ordenação pedagógica, 

professores regentes e 

alunos. 

No início de cada bimestre 
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senvolvimento das ati-

vidades em sala de 

aula. E cada turma es-

colherá a maneira pela 

qual fará a apresenta-

ção. 

Aumentar o respeito mútuo 

entre os alunos / Fazer com 

que os alunos entendam que 

ser diferente é normal 

 

 

  As turmas da escola 

organizarão uma apre-

sentação que trate so-

bre inclusão. 

Realizada pelos pro-

fessores individual-

mente e posterior-

mente repassados ao 

grupo. 

Professor da Sala de 

Recursos, direção, co-

ordenação pedagógica, 

professores regentes e 

alunos. 

No início de cada bimestre 

 

  

PLANO DE AÇÃO 2020 

 

Equipe: sala de recurso CCM-DF/CED308; 
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Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar; 

 

Justificativa: O professor regente muitas vezes carece de apoio quando se trata dos atendimentos aos ANEE’s. Portanto, é imprescindível, 

um trabalho conjunto entre professor da sala de recursos e o professor regente, para que ambos busquem os melhores caminhos que 

facilitem a inclusão e o crescimento do aluno. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO /ME-

TAS 
AÇÕES 

AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 

PÚBLICO ENVOL-

VIDO 
CRONOGRAMA 

Contribuir com o desenvolvi-

mento ANEEs / 

 Realizar de fato uma real in-

clusão   

Nos momentos de co-

ordenação, discutir so-

bre as particularidades, 

necessidades, avanços 

e dificuldades do 

ANEE, apresentar su-

gestões de trabalho e 

atividades, entre ou-

tros. 

Avaliação discursiva ao 

final das reuniões 

Professor da Sala de 

Recursos, direção, co-

ordenação pedagógica, 

professores regentes e 

alunos. 

De fevereiro a dezembro 
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PLANO DE AÇÃO 2020 

Equipe: sala de recurso  CCMCED 308; 

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar; 

Justificativa: A operacionalização da semana da Luta da Pessoa com Deficiência em nossa escola visa desenvolver um conjunto de 

atividades com vistas à construção de uma consciência coletiva que culmine num clima de respeito mútuo e tolerância no âmbito da 

comunidade escolar. Para realização desta semana, espera-se mobilizar toda a comunidade escolar em atividades que vão desde estu-

dos a atividades culturais. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

/METAS 
AÇÕES AVALIAÇÃO DA AÇÃO 

PÚBLICO EN-

VOLVIDO 
CRONOGRAMA 

Refletir sobre os desafios en-

frentados pelas pessoas porta-

doras de deficiência / Promo-

ver a construção de uma cons-

ciência coletiva em torno dos 

desafios que as pessoas com 

deficiência enfrentam e da 

contribuição que diferentes 

agentes escolares podem dar 

no sentido de melhorar sua 

qualidade de vida, diminuir o 

No decorrer da 

semana serão destina-

dos vários momentos 

de sensibilização junto 

aos alunos, professo-

res, funcionários da es-

cola e pais, fazendo-se 

uso de filmes, apresen-

tações culturais, depoi-

mentos, palestras, 

construções de painéis 

Na coordenação coletiva do dia 

28 de setembro, através de rela-

tos dos professores. 

Toda a comuni-

dade escolar 

19 a 23 de setembro  Se-

mana de Luta da Pessoa 

com Deficiência. 
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preconceito e desenvolver um 

clima de tolerância e respeito 

na escola. 

 

etc. No âmbito da sala 

de aula, os professores 

serão orientados a pro-

moverem atividades 

que lembrem a luta das 

pessoas com deficiên-

cia, tais como, redação, 

desenhos, dramatiza-

ções, leituras comparti-

lhadas etc. 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2020 

 

Equipe: sala de recurso CCM-DF/CED308 

Objetivo Geral: Ampliar a noção de inclusão existente no âmbito da comunidade escolar 

Justificativa: Para mostrar a toda escola que devemos deixar a exclusão e a indiferença de lado, inserindo no cotidiano escolar o respeito 

ao outro pelo seu jeito de ser, aproveitando aspectos positivos que cada um tem para contribuir com o processo educativo; 
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OBJETIVO ESPECÍFICO /METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DA AÇÃO 
PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA 

Facilitar o processo ensino apren-

dizagem entre professor e ANEEs 

Desenvolver oficinas 

de artesanatos e pin-

turas, trabalhar jogos 

e brincadeiras peda-

gógicas, atividades 

que envolvam uso do 

computador como fer-

ramenta educacional. 

Pelos profes-

sores da  sala 

de recurso. 

Professores e alunos 

ANEEs 

De fevereiro a dezembro 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2020 

Equipe: Coordenadores 

Objetivo Geral: Oportunizar aos educadores e educandos a construção coletiva de conhecimentos científicos e culturais, utilizando o regimento 

escolar, tendo como suporte a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ministério da Educação para a formação de cidadãos comprometidos, 

empreendedores, responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade com ações que: possibilitem ao aluno posicionar-se de maneira crítica, 

responsável e empreendedora nas diferentes situações sociais, desenvolvendo de forma equilibrada sua autoestima, valorizando os talentos 

pessoais e a criatividade para agir com persistência na busca do conhecimento;  utilizem de situações do cotidiano do educando, a fim de gerar 

discussões e dar informações por meio dos temas transversais que promovam a formação de pessoas aptas a construir sua própria cidadania; 
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estabeleçam a unidade do saber e do fazer por meio de uma prática interdisciplinar que percorra um caminho oposto à fragmentação do conheci-

mento; promovam a consciência cívica, ecológica, ético e o conhecimento científico tecnológico para atuar num mundo cada vez mais  globalizado. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO /METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 
PÚBLICO ENVOLVIDO CRONOGRAMA 

* Vivenciar  na escola as datas comemorativas 

de acordo com o calendário  anual. 

*Redirecionar as aulas-atividades do professor 

com trabalho em conjunto identificando turmas 

com baixo rendimento e a necessidade de inter-

venção pedagógica 

*Orientar  Conselhos  de  classe   tra-

zendo  como  foco o  aluno  que  está apresen-

tando  dificuldades  ou problemas que prejudi-

cam a sua  aprendizagem. 

*Definir  o  perfil  a ser  alcançado pelos   alu-

nos  de cada  bloco de aprendizagem. 

*Monitorar  o  planejamento  e  regis- 

tro   de  aulas, apresentado  por  ca-da   do-

cente. 

  Coletivas 

 

Avaliação for-

mativa 

 

 

 

Dia temático 

 

 

Avaliação di-

agnostica 

 

Coletivas 

 

Ao final de cada 

projeto 

Resultado Bi-

mestral 

 

 

Aprovação 

 

Aprovação  

 

Planos de aula  

 

 

 

 

Equipe pedagógica. 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

 

Equipe pedagógica. 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

 

Dia do deficiente; Feira cultural; Dia 

dos deficientes; Consciência Negra; 

Natal Solidário. 

 

Coletiva 

 

A se confirmar 

 

Coletivas 

 

Coletivas  

Coletivas 
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*Reunir semanalmente professores para discutir 

medidas para melhorar o desempenho do 

aluno. 

*Promover  Feira  de  Conhecimento. 

*Estimular atividades que viabilizem a pratica 

de leitura e pesquisas 

*Promover um processo de avaliação continuo 

e permanente na escola. 

*Utilizar  os   erros  nas  avaliações   ge-

rais   para  replanejar  novos  métodos   de en-

sino-aprendizagem. 

 

*Premiar  com  medalhas  e certificados  alunos 

e professores padrão   no final  do  ano  letivo. 

* Promover encontros pedagógicos com coor-

denadores e professores. 

* Atualizar  a Proposta Pedagógica. 

 

Coletivas 

 

 

Projeto  

Projeto 

 

 

Formação 

 

 

Coletivas 

 

 

Evento  

 

Coletivas  

 

 

Coletivas   

 

Pautas  

 

 

Exposições 

Exposições  

 

 

Recuperação 

continuada 

 

Palestras ou ro-

das de conver-

sas  

 

 

Evento 

 

 

Formação 

 

Equipe pedagógica. 

  

 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

Equipe pedagógica. 

Equipe pedagógica. 

 

Equipe pedagógica. 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

Equipe pedagógica. 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

Projeto 

 

 

Projeto  

Regulamente  

Coletivas 

 

14/12 

 
Coletivas 
 
04/04 
 
27/04;06/07;04/10;11/12 
 
Avaliação diagnóstica 08/03, 22/08. 
 
 
Festa da família 14/04 Feira cultural 

26/05 

1° bimestre 07/02 

2º bimestre 04/07 
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* Entregar  em tempo hábil os  diários de 

classe oportunizando a atualização com antece-

dência dos mesmos. 

*  Realizar   Planejamento  nas   escolas em 

que trabalham  de  6ºs aos 9ºs anos do Ensino 

Fundamentale1º do Ensino Médio. 

*  Realizar  Palestras   nas  escolas   com o in-

tuito   de trazer a família  para e escola. 

*Frisar importância   da   realização  de   reuni-

ões de pais   e  mestres  nas  escolas. 

 

 

 

Planejamento  

 

 

Currículo 

Formação 

Projeto 

 

 

 

Equipe pedagógica. 

Equipe pedagógica. 

 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

Equipe pedagógica. 

 

3° bimestre 03/10 

4º bimestre 19/12 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: cantina  

Objetivo específico / metas Ações Avaliação da ação Público envolvido Cronograma 

Merenda escolar é de funda-

mental que os profissionais ori-

entem os estudantes da impor-

A alimentação é ser-

vida diariamente, na 

forma de lanche rápido 

e almoço, fornecendo 

A avaliação se dá por 

meio de relatório espe-

cífico, tanto quanto ao 

servidos de entrega de 

Todos os funcionários 

atendem bem as de-

mandas dos estudan-

Recebimento de alimentos não 

perecíveis a cada dois meses, 

recebimentos de perecíveis é de 

forma semanal. 
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tância da alimentação para o de-

senvolvimento e manutenção da 

saúde, incentivando a alimenta-

ção saudável e adequada a 

faixa etária  

 

 

 

 

um cardápio variado de 

acordo com os gêneros 

alimentícios enviados 

pela Secretaria de Edu-

cação do Distrito Fede-

ral. A equipe responsá-

vel pela cocção dos ali-

mentos é terceirizada 

através da empresa 

prestadora de serviços 

G&E. 

alimentos quanto a 

qualidade de cada gê-

nero alimentício rece-

bido, os alimentos ser-

vidos aos alunos são 

supervisionados pela 

equipe gestora diaria-

mente. 

tes, tanto quanto a dis-

tribuição dos alimentos, 

organização e controle 

de fornecimento, acom-

panhamento do con-

sumo dos alimentos. 

Fornecimento de lanches e al-

moço aos estudantes é diário. 

 

  

PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Professores de Educação 

Projeto Interclasse 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIA-

ÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPON-

SÁVEIS 

CRONOGRAMA 
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 * Compreender o esporte 

de um modo geral, como 

elemento de inclusão so-

cial; 

 * Participar de atividades 

competitivas, respeitando 

as regras e não discrimi-

nando os colegas, supor-

tando pequenas frustra-

ções, (evitando atitudes vi-

olentas); 

* Desenvolver a inteligên-

cia emocional necessária 

ao bom convívio social, a 

partir de atividades de inte-

gração; 

*  Refletir e avaliar seu pró-

prio desempenho e dos de-

mais, tendo como referên-

cia o esforço em si, e dos 

Objetivo 

geral de 

avaliar o 

grau de 

conheci-

mento dos 

alunos 

com rela-

ção às mo-

dalidade  

desenvol-

vidas bem 

como a 

promoção 

da intera-

ção social 

entre os 

alunos da 

escola. 

- Jogos 

de futsal 

entre 

classes; 

- jogos 

de quei-

mada en-

tre clas-

ses. 

-jogos de 

handebol 

entre 

classes 

-jogos de 

basque-

tebol en-

tre clas-

ses 

-jogos de 

tênis de 

 Reuniões 

pedagógicas  

*Reuniões 

com  grupos 

de professo-

res  

* fichas com 

opiniões dos 

alunos   

MILTON 

JOSE DA 

SILVA 

                                           

                                       

ROGERIO 

BARBOSA 

MARINHO 

                                  

ROGERIO 

PEREIRA 

TORRES 

                                                      

WANDER-

SON PE-

REIRA 

VASCON-

CELOS 

A programação das 

partidas se dará de se-

gunda a sexta nos dois 

turnos , com jogos de 

todos as modalidades 

e naipes ,  a progra-

mação oficial só será 

possível  após as ins-

crições da equipes e 

modalidades ,após as 

inscrições serão feitos 

o sorteio   com as cha-

ves e grupos de todas 

as partidas, posterior-

mente divulgada as 

alunos através dos ca-

pitães das equipes 

Os Jogos do inter-

classe  serão realiza-
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colegas no desenvolvi-

mento participativo das mo-

dalidades esportivas; 

 *  Adotar atitudes de res-

peito mútuo, dignidade e 

solidariedade em situações 

de competitividade espor-

tiva; *  Reconhecer-se 

como elemento integrante 

do ambiente, adotando há-

bitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividades 

corporais, relacionando-os 

com os efeitos a própria 

saúde e de recuperação, 

manutenção e melhoria da 

saúde coletiva. 

mesa en-

tre clas-

ses 

-jogos de 

jogos : 

xadrez 

entre 

classes 

- 

 dos na quadra da es-

cola CCM-DF/CED 

308 

Data – data provável – 

02 a 27/06 /2020 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Professores de Educação 

Projeto: Treinamento para Jerem 

 *   Possibilitar atitudes não 

violentas através de práti-

cas coletivas que desenvol-

vam a solidariedade. 

 *  Interagir e colocar na 

prática atividades que são 

desenvolvidas no cotidiano 

da Educação Física. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
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 *      Compreender o es-

porte de um modo geral, 

como elemento de inclusão 

social; 

*       Participar de atividades 

competitivas, respeitando as 

regras e não discriminando 

os    colegas, suportando 

pequenas frustrações, (evi-

tando atitudes violentas); 

 *       Desenvolver a inteli-

gência emocional necessá-

ria ao bom convívio social, a 

partir de atividades de inte-

gração; 

 *  Refletir e avaliar seu pró-

prio desempenho e dos de-

mais, tendo como referência 

o esforço em si, e dos cole-

gas no desenvolvimento 

Objetivo geral de 

avaliar o grau de 

conhecimento dos 

alunos com relação 

às modalidade  de-

senvolvidas bem 

como a promoção 

da interação social 

entre os alunos da 

escola. 

• Participar 
dos jogos 
escolares 
JEREM e 
JEDF  

• Melhorar o 
desempe-
nho dos es-
tudantes 
nas compe-
tições  ex-
ternas  

 

- treinamento de 

futsal  

- treinamento de 

handebol  

- treinamento de 

futsal 

- treinamento de 

voleibol 

 

 

* Reuniões peda-

gógicas  

*Reuniões com  

grupos de profes-

sores  

* fichas com opini-

ões dos alunos   

* fichas  com  rela-

tórios  sobre a par-

ticipação dos alu-

nos nos jogos es-

colares   

MILTON JOSE DA 

SILVA 

                                           

                                       

ROGERIO BAR-

BOSA MARINHO 

                                  

ROGERIO PE-

REIRA TORRES 

                                                      

WANDERSON PE-

REIRA VASCON-

CELOS 

 

Quadra Esportes  do  

CCMDF CED 308 RE-

CANTO DAS EMAS 

Data – segundas- feiras  - 

18H A 20H 

TERÇAS –FEIRAS  

               Quarta- feiras:  18h 

às  20h 

    QUINTA FEIRAS  

18h às 20h  

 

SEXTA FEIRA  

 

18h às  20h  
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participativo das modalida-

des esportivas; 

·    *  Adotar atitudes de res-

peito mútuo, dignidade e so-

lidariedade em situações de 

competitividade esportiva; 

·    *  Reconhecer-se como 

elemento integrante do am-

biente, adotando hábitos 

saudáveis de higiene, ali-

mentação e atividades cor-

porais, relacionando-os com 

os efeitos a própria saúde e 

de recuperação, manuten-

ção e melhoria da saúde co-

letiva. 

·  *   Possibilitar atitudes não 

violentas através de práticas 

coletivas que desenvolvam 

a solidariedade. 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Coordenador e Equipe de Educadores Sociais Voluntário 

Projeto: Educação Integral 

·   *  Interagir e colocar na 

prática atividades que são 

desenvolvidas no cotidiano 

da Educação Física. 

 

Objetivos 

 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
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A Secretaria de 

Estado Extraor-

dinária para a 

Educação Inte-

gral tem como 

principal objetivo 

a implantação de 

uma concepção 

de Educação In-

tegral, que com-

preenda não 

apenas a perma-

nência do aluno 

na instituição 

educacional, du-

rante o dia todo, 

mas, também, a 

realização de ati-

As ações  da Edu-

cação Integral de-

verão contribuir 

para a diminuição 

dos indicadores 

de insucesso es-

colar, tais como a 

reprovação, o 

abandono escolar 

e a evasão, contri-

buindo de forma 

efetiva para a re-

gularização do 

fluxo escolar. 

Neste sentido, de-

verá contribuir 

para elevar a au-

toestima e a moti-

vação da comuni-

dade escolar, em 

projetos de Edu-

cação Matemá-

tica,  língua por-

tuguesa ,cuja 

metodologia de 

ensino enfatize 

a resolução de 

problemas, com 

o objetivo de for-

talecer, estimu-

lar e desmistifi-

car a compreen-

são da matemá-

tica e os conteú-

dos tratados em 

sala de aula; II – 

ampliação das 

atividades de 

ensino da Lín-

gua Portuguesa 

A avaliação será feita du-

rante o período de desen-

volvimento do projeto atra-

vés das atividades desen-

volvidas, da participação 

dos alunos nas atividades 

propostas.  

 

Coordenador: MI 

MARCOS ANTONIO FARIA  

*período manhã:  

1-HERICO MATHEUS GUIMA-

RAES  

2-YARA DE JESUS DE FREITAS  

*Período vespertino 

1-ALEX RODUIGUES MOREIRA  

2-LEDA MARIA PINHEIRO DU-

TRA 

 

14-Cronograma ativi-

dades realizadas  

 

14.1   Matutino 

Horários 

9:00 às  

10:00 

10:00 às 10:30 

 Intervalo/Lanche 

10:30 às 

11:30 

11:30 às 

12:30 

14.2   Vespertino    

Horários 

13:00 às 

14:00 

14:00 às 14:30 

Intervalo/Lanche 

14:30 às 

Comentado [U5]: A Educação Integral não mudou de res-
ponsável na escola?  
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vidades que pos-

sam reforçar e 

favorecer a 

aprendizagem, 

bem como de-

senvolver as 

competências 

inerentes ao de-

senvolvimento 

da cidadania. 

 

especial, dos es-

tudantes.  Outro 

eixo a ser perse-

guido pela Educa-

ção Integral é o da 

contribuição para 

a elevação dos in-

dicadores de 

aprendizado dos 

estudantes, ge-

rando a possibili-

dade das crianças 

e jovens  desen-

volverem talentos, 

habilidades e 

competências em 

áreas chaves para 

um bom desem-

penho no futuro. 

com foco na Lei-

tura, priori-

zando-se o letra-

mento, no sen-

tido de compre-

ensão plena, 

apreciação e 

avaliação do 

que se lê; III – 

identificação de 

alunos analfabe-

tos para a pro-

moção da alfa-

betização do es-

tudante; IV – 

programação de 

atividades de al-

fabetização, 

com fluência em 

leitura para os 

15:30 

15:30 às 

16:40 
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estudantes que 

estejam nos três 

primeiros anos 

do ensino funda-

mental; V – pro-

jetos de arte-cul-

tura que possam 

ser desenvolvi-

dos no âmbito 

da instituição 

educacional, e 

que priorizem a 

integração e 

transversalidade 

do cotidiano es-

colar e da comu-

nidade onde 

está inserida; VI 

– atividades. 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Ordem Unida  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Proporcionar aos alunos, os 

meios de se apresentarem e 

de se deslocarem em perfeita 

ordem, em todas as circuns-

tâncias que forem necessá-

rias; 

• Desenvolver o sentimento de 

coesão e os reflexos de obe-

diência consciente, como fato-

res preponderantes na forma-

ção do aluno; 

• Exercitar uma verdadeira es-

cola de disciplina para que 

• Ministrar, no mí-

nimo, 2 instru-

ções mensais 

durante o ano le-

tivo de 2020; 

• Realizar formatu-

ras semanais 

com todos os 

alunos. 

A ordem unida 

será ministrada 

pelos monitores, 

conforme Planeja-

mento Anual em 

Anexo, no mínimo 

duas vezes por 

mês, para cada 

turma. Esta ativi-

dade será desen-

volvida em sala de 

aula e no pátio da 

escola. Poderá 

Devolutiva oral e 

principalmente 

prática dos co-

mandos ensina-

dos. 

 

Através de apre-

sentações em pú-

blico. 

Monitores da Ges-

tão Disciplinar 

1º BIMESTRE 

• Comandos básicos 
em Ordem Unida e si-
nais de respeito. 

• Do Procedimento em 

sala de aula. 

• Apresentação indivi-
dual e atribuições do 
Chefe de Turma e 
Subchefe, 

 

2º BIMESTRE 

• Deslocamento de 
tropa. 

• Desfile. 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Oficina de Fotografia 

 

esta reflita na vida familiar do 

aluno;  

• Possibilitar, consequente-

mente, que os alunos se apre-

sentem em público;  

• Trabalhar noções de laterali-

dade, coordenação motora e 

orientação espacial; 

• Exercitar o ouvir e falar em pú-

blico. 

 

ser ministrada no 

turno regular das 

aulas, durante au-

sência de profes-

sores e no contra 

turno. 

Terá como base o 

Manual de Ordem 

Unida dos 

CCMDFs apro-

vado pelo Centro 

de Políticas Públi-

cas da PMDF. 

 

3º BIMESTRE 

• Deslocamento de 
tropa. 

• Desfile. 
 

4º BIMESTRE 

• Deslocamento de 
tropa. 

• Desfile. 
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OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Introduzir o participante na 

arte da fotografia. 

• Fornecer os conhecimentos 

básicos necessários à produ-

ção de imagens intencionais 

que comunicam e expressam.  

 

• Ministrar 20 au-

las durante o pri-

meiro semestre 

de 2020; 

 

As aulas são prio-

ritariamente práti-

cas, contudo o 

conteúdo teórico é 

essencial ao en-

tendimento e apli-

cação das técni-

cas de fotografia 

inicialmente utili-

zando o próprio 

celular, para só 

depois partir para 

o equipamento 

profissional forne-

cido pela SSP. O 

aluno será direcio-

nado à reflexão 

Avaliação Qualita-

tiva: Serão reali-

zadas análises di-

árias no que diz 

respeito à aplica-

ção das 

Técnicas aprendi-

das durante as 

atividades práti-

cas, apenas o es-

forço e tentar de-

senvolver a téc-

nica será conside-

rado válido como 

ponto positivo. 

Produção das ati-

vidades extras 

(pesquisas 

SIMONE BORGES da SSP-

DF 

ENCONTROS 
CONTEÚDO 
Aula 1 
 
Sensibilização do 
olhar: Bate papo 
sobre fotografia (o 
que sabemos so-
bre fotografia? 
Fotografia fala? O 
que ela nos diz, 
quem diz através 
dela?) 
Aula 2 
 
Sensibilização do 
olhar: A imagem 
fala – Exibição de 
documentário 
Análise de foto-
grafias extraídas 
da internet. Para 
que serve uma fo-
tografia? 
Aula 3 
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sempre que opor-

tuno uma vez que 

a fotografia como 

linguagem pode 

ser utilizada para 

desenvolver te-

mas e motivar de-

bates. No desen-

rolar da oficina 

será escolhido um 

tema a ser traba-

lhado com os alu-

nos, pode ser vio-

lência doméstica, 

violência escolar, 

auto estima ou ou-

tro tema que seja 

relevante para 

aquele grupo. Ao 

fotografar, o aluno 

e exercícios). A 

participação oral 

também será le-

vada em conta. 

Sensibilização do 
olhar: O assunto 
da imagem, com-
posição: enqua-
dramentos e pla-
nos. 
Exercício prático 
2 
Aula 4 
 
Análise das foto-
grafias do exercí-
cio prático 
Regra dos Terços 
Exercício prático 
Aula 5 
 
Composição: o 
movimento está-
tico 
Análise das foto-
grafias do exercí-
cio prático 
Aula 6 
 
Composição: 
Contra luz, Uso 
do Flash, Uso da 
luz natural, 
Análise das foto-
grafias 
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deverá ter em 

mente o que pre-

tende comunicar 

e, ao observar as 

fotografias dos co-

legas será convi-

dado também a 

traduzir o que está 

“escrito” naquela 

fotografia. Tam-

bém será mos-

trado aos partici-

pantes as possibi-

lidades profissio-

nais dentro deste 

ramo da fotografia 

seja como ativi-

dade artística ou 

comercial. 

 

Aula 7 
 
Equipamento pro-
fissional: A má-
quina fotografia – 
flash. Diafragma e 
obturador 
Exercício prático 
de experimenta-
ção 
Aula 8 
 
ISO – O que é e 
como utilizar 
Recapitulação 
das aulas anterio-
res 
Exercício prático 
de experimenta-
ção 
Análise das foto-
grafias do exercí-
cio prático 
Aula 9 
 
Fotógrafos famo-
sos: perfil, intenci-
onalidade, estilo 
(Henri-Carter, Se-
bastião Salgado, 
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 Claudia Regina, 
outros) 
Exercício com 
P&B 
Aula 10 
 
História da foto-
grafia 
Exercício de téc-
nicas-estéticas de 
época 
Aula 11 
 
História da foto-
grafia 
Exercício: eu 
quero contar a mi-
nha história 
Aula 12 
 
As cores na foto-
grafia 
Atividade prática 
de experimenta-
ção 
Aula 13 
 
Visita a exposição 
de fotografia na 
cidade ou cinema 
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(listado como su-
gestão 
de atividade à 
ajustar com a es-
cola, pais e res-
ponsáveis) 
Podendo ser 
substituído por 
exibição de filme 
temático envol-
vendo a 
fotografia com de-
bate posterior. 
Aula 14 
 
Gêneros da foto-
grafia: fotojorna-
lismo, grafismo, 
retrato, etc. 
Aula 15 
 
Fotografia de es-
túdio – iluminação 
para estúdio 
Aula 16 
 
Fotografia de es-
túdio – iluminação 
para estúdio 
Aula 17 
 



80 

 

Proposta de tra-
balho coletivo 
para exposição lo-
cal. Exercício: Eu 
quero contar 
a minha história 
Motivacional: exi-
bição de filme fic-
ção ou documen-
tário 
Aula 18 
 
Exercício: Eu 
quero contar a mi-
nha história 
Motivacional: Exi-
bição de TED “su-
peração de obstá-
culos” 
Preparação da 
exposição 
Aula 19 
 
Exercício: Eu 
quero contar a mi-
nha história 
Análise e seleção 
das fotografias 
Aula 20 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Oficina de Pintura em tela  

Exercício: Eu 
quero contar a mi-
nha história 
Análise e seleção 
das fotografias 
Preparação da 
exposição 

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Introduzir o participante na 

arte da pintura em tela. 

• Fornecer os conhecimentos 

básicos necessários à pintura 

em tela. 

• Ministrar 20 au-

las durante o pri-

meiro semestre 

de 2020; 

 

As aulas serão ex-

positivas e por 

meio de bombar-

deamento de 

ideias e explora-

Avaliação Qualita-

tiva: Será reali-

zada uma análise 

diária do desen-

volvimento de ar-

tes, em relação à 

HERBET VALE da SSP-DF ENCONTROS 
CONTEÚDO 

Aula 1 
 
Conhecendo a 
turma, apresenta-
ção do grupo e ex-
pondo método das 
aulas; 

Aula 2 
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• Estimular o bombardeamento 

de ideias e exploração do abs-

tracionismo e realismo. 

• Explorar outras técnicas de 

pintura em ela. 

 

ção do abstracio-

nismo, realismo e 

exploração de ou-

tras técnicas de 

pintura em ela. 

 

 

quantidade de 

tentativas e con-

clusão de pinturas 

e experimentos, a 

participação oral 

também será le-

vada em conta. 

 
Identificando o perfil 
de turma quanto a 
percepção do traço 
individual, se abs-
trata ou figurativa, 
aplicando exercício 
de imagens e ativi-
dades de coorde-
nação motora; 

Aula 3 
 
Exercício de obser-
vação experimen-
tação com o lápis e 
borracha; 

Aula 4 
 
Exercício de criação 
e exploração de 
traço espontâneo; 

Aula 5 
 
Introdução à Lin-
guagem Visual e 
seus elementos 
formais, como o 
ponto, linha e 
forma; e explo-
rando os elemen-
tos visuais como a 
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superfície, textura, 
luz, transparência 
e cor; 

Aula 6 
 
Introdução aos Ele-
mentos compositi-
vos da imagem: 
ritmo, contraste 
perspectiva e vo-
lume; 

Aula 7 
 
Noções dos movi-
mentos artísticos 
de vanguarda, cu-
bismo e impressio-
nismo e sua impor-
tância para a arte 
contemporânea ex-
plicando e prati-
cando; 

Aula 8 
 
Exercitando o dese-
nho abstrato e ela-
boração de compo-
sições; 

Aula 9 
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Exercitando o dese-
nho abstrato e pro-
duzindo persona-
gens em estêncil 
vasado para pin-
tura em spray; 

Aula 10 
 
Explicando a téc-
nica do estêncil 
produzindo perso-
nagens, utilizando 
pintura abstrata; 

Aula 11 
 
Produzindo perso-
nagens, utilizando 
pintura abstrata; 

Aula 12 
 
Produzindo perso-
nagens, utilizando 
pintura abstrata; 

 
Aula 13 
 
Realizando exercí-
cio de avaliação de 
avanços na aplica-
ção da técnica de 
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criação de ima-
gens; 

Aula 14 
 
Elaborando compo-
sições abstratas de 
imagens sugeri-
das; 

Aula 15 
 
Exercitando o dese-
nho de observação 
e finalização de 
fundo; 

Aula 16 
 
Apropriando-se da 
cultura local e de 
outros meios da 
produção artística 
por meio da mídia; 

Aula 17 
 
Explorando outros 
espaços como mu-
seus e galerias; 

Aula 18 
 
Produzindo releitura 
de imagem a partir 
do contato de 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Musicalização 

 

obras de artistas 
renomados; 

Aula 19 
 
Finalizando os tra-
balhos da turma; 

Aula 20 
 
Expondo os traba-
lhos realizados, 
despedida da 
turma com confra-
ternização e troca 
de ilustrações. 
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OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Apresentar a musicalização e a 

Banda Marcial aos discentes. 

• Formar crianças e adolescen-

tes, no mundo da música, de-

senvolvendo convívio social, 

espírito de grupo, a expansão 

de sua capacidade artístico-

musical, disciplina, ritmo, auto-

controle emocional, capaci-

dade auditiva e cognitiva, gosto 

pela música, profissão, dentre 

outras habilidades. 

• Representar o CCMDF CED 

308 em eventos, envolvendo 

crianças e adolescentes para a 

iniciação musical, o civismo e a 

cidadania. 

• Formar, até de-

zembro de 2020, 

no mínimo, 50 in-

tegrantes, capa-

zes de executar 

marchas e dobra-

dos. 

• Formar, até de-

zembro de 2020, 

no mínimo, 80 in-

tegrantes, capa-

zes de tocar ins-

trumentos meló-

dicos e percuti-

vos, utilizando 

componentes da 

arte cênica e a 

As aulas serão 

expositivas e prá-

ticas, e acontece-

rão duas vezes 

por semana, no 

CCMDF CED 

308 do Recanto 

das Emas. 

 

Formação de 

BANDA MAR-

CIAL com: 

 

• 1 Regente  

• 1 Coreógrafa  

• 1 Mór de Co-

mando 

• 2 Portas Es-

tandartes 

A avaliação será 

diária e realizada 

através da evolu-

ção dos integran-

tes. Esta análise 

caberá ao respon-

sável pelo projeto. 

 

 

Gestão Discipli-

nar. 

Ensaios duas vezes por se-
mana, no contra turno, no 
CCMDF CED 308 do Recanto 
das Emas, durante todo o ano 
letivo. 
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• Desenvolver oficinas culturais 

de violão, canto, bateria mon-

tada, teclado e outras. 

GRD (ginástica 

rítmica despor-

tiva) para imple-

mentar movimen-

tos e beleza ao 

espetáculo apre-

sentado.  

 

• 3 Portas Ban-

deiras 

• 3 Guardas de 

Honra 

• 5 Balizas 

• 16 Corpos Co-

reográficos 

• 50 Corpos Mu-

sicais 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Professores de Ciênicas Naturais  

Projeto: Aproveitamento de água da chuva  

 

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Durante os anos temos acompa-

nhado o constante aumento po-

pulacional dos grandes centros 

urbanos, mas na direção contrá-

ria anda há falta de investimentos 

em infraestrutura para água, no 

que tange ao abastecimento. A 

consequência disso tem sido, 

cada vez mais constantes, crises 

hídricas causadas pelo alto con-

sumo e baixa disponibilidade do 

recurso. Por isso, a água é um 

tema que deve ser amplamente 

discutido.  A chuva é um recurso 

• Contribuir 

para a dimi-

nuição da es-

cassez de 

água;  

• Conscienti-

zar os alunos 

em relação 

ao consumo 

e desperdício 

de água;  

Aproveitar a água 

da chuva para lava-

gem do pátio da es-

cola e irrigação da 

horta. 

Coletar a água 

por meio de ca-

lhas e caixa dá-

gua e usar na 

limpeza dos pi-

sos da escola 

 Professor de Ci-

ências 

Coleta de água durante o pe-
ríodo chuvoso 
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natural de nosso alcance que nos 

permite dispor de uma reserva de 

água de ótima qualidade para 

destinar à rega de jardins, e lava-

gem de piso e outros espaços. 

•  Tendo em vista o longo 

período de seca em Brasília – 

DF e o problema de escassez 

de água que assola essa ci-

dade tornou-se mais do que ne-

cessário tomarmos medidas 

que previnam nossa comuni-

dade escolar de uma falta 

maior de água e possíveis perí-

odos sem aulas por conta 

desse problema. Nesse con-

texto foi elaborado com os alu-

nos um projeto de aproveita-

mento de água da chuva para 
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PLANO DE AÇÃO 2020  

Equipe: Professores de Língua Portuguesa  

Projeto: Leitura de Produção de Texto  

 

uso não potável no Centro Edu-

cacional 308 do Recanto das 

Emas. 

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• A falta de leitura interfere não 

só na escrita, mas também na 

capacidade de interpretação e 

analise textual, que impacta 

não só na disciplina de Portu-

guês, mas também nas tam-

bém nas demais disciplinas, já 

que os alunos não conseguem 

Incentivar nos alu-

nos o hábito da lei-

tura, interpretação e 

produção de textos 

com vistas a melho-

rar o desempenho 

global destes, pois 

se sabe que a defici-

Promover a lei-

tura de 2 (dois) tí-

tulos por bimes-

tre. Com base na 

leitura identificar 

aspectos textuais 

dos livros, produ-

zir textos através 

A avaliação será 

feita durante o pe-

ríodo de desen-

volvimento do 

projeto através 

das atividades de-

senvolvidas, da 

participação dos 

Professor de Por-

tuguês 

Ao longo do ano letivo de 
2020 
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PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO  

 

compreender o que estão lendo 

e o que deve ser realizado nas 

atividades e avaliações diárias. 

É fato que grande parte da difi-

culdade que os alunos têm em 

solucionar problemas decorre 

da não compreensão textual. 

Desta forma, faz-se necessária 

a criação de um projeto que 

busque inserir de forma asser-

tiva os alunos do Bloco 2 do 3° 

Ciclo 

ência na interpreta-

ção de textos traz 

dificuldades nas de-

mais disciplinas 

da leitura reali-

zada e trabalhar 

os conteúdos do 

bimestre em con-

texto com a te-

mática e textos 

dos livros 

alunos nas ativi-

dades propostas 
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Justificativa  

A proposta de uma Educação Integral é uma das grandes alternativas para a melhoria dos patamares de educação no 

Distrito Federal e garantia de sucesso escolar para crianças e adolescentes. 

 

Objetivos 

A Secretaria de Estado Extraordinária para a Educação Integral tem como principal objetivo a implantação de uma con-

cepção de Educação Integral, que compreenda não apenas a permanência do aluno na instituição educacional, durante o dia 

todo, mas, também, a realização de atividades que possam reforçar e favorecer a aprendizagem, bem como desenvolver as 

competências inerentes ao desenvolvimento da cidadania. 

O projeto a ser construído para o Distrito Federal deve ter claro que as ações da Educação Integral deverão contribuir 

para a diminuição dos indicadores de insucesso escolar, tais como a reprovação, o abandono escolar e a evasão, contribuindo 

de forma efetiva para a regularização do fluxo escolar. Neste sentido, deverá contribuir para elevar a autoestima e a motivação 

da comunidade escolar, em especial, dos estudantes. 

Outro eixo a ser perseguido pela Educação Integral é o da contribuição para a elevação dos indicadores de aprendizado 

dos estudantes, gerando a possibilidade das crianças e jovens desenvolverem talentos, habilidades e competências em áreas 

chaves para um bom desempenho no futuro.  
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Metodologia 

Cada instituição educacional, na construção de seu Projeto Pedagógico, ao incluir a Educação Integral, deverá levar em 

consideração as seguintes diretrizes gerais: 

A. O entendimento de que Educação Integral pressupõe turno único de ações educativas, procurando evitar o tratamento de 

contra-turno ou turno contrário ou ainda, de atividades complementares; 

B. A ampliação da jornada ou do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir uma Educação Integral que esteja 

em consonância com as Orientações Curriculares da SEEDF, uma vez que competências, habilidades e conteúdos oferecidos 

aos alunos devem ser contextualizados e integrados; 

C. A promoção e a implantação de metodologias de ensino, nas instituições educacionais, que privilegiem a criatividade, a 

reflexão, a clareza de métodos e procedimentos; 

D. A disponibilidade de inúmeras experiências, as mais diversificadas possíveis e adequadas ao conteúdo a ser experimentado, 

refletido e confrontado com os conhecimentos que estudantes trazem de fora da escola, já incorporados; 

E. A aceitação das muitas formas de ensinar como parâmetro para a Educação Integral;  

F. A criação de um clima acadêmico, seguro e frutífero ao desenvolvimento da curiosidade e do saber experimentado por parte 

dos estudantes;  

G. A construção do Projeto Político-Pedagógico com o envolvimento da comunidade escolar; 

H. A articulação, pela coordenação pedagógica, para a integração entre as disciplinas oferecidas e a consequente transversali-

dade dos temas tratados; 

I. A busca de espaços escolares, juntamente com a comunidade escolar, sociedade civil organizada e o poder local para melhor 

aproveitamento dos espaços educativos e de aprendizagem disponíveis na região da instituição educacional; 
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J. Criação das condições para que a comunidade escolar se aproprie do espaço da escola durante os finais de semana, como 

forma de combater a violência e promover a paz por meio da inclusão social; 

K. A otimização do Projeto Escola Aberta da UNESCO visando “a construção de espaços de socialização, em que crianças e 

jovens construam seus lugares de cidadãos na sociedade”; 

L. A identificação dos estudantes talentosos e atendê-los na sua plenitude.  

Nestes primeiros momentos da Educação Integral nas instituições educacionais do Distrito Federal, é necessário garantir, mini-

mamente, a ampliação do atendimento escolar com a incorporação de atividades para as seguintes demandas: 

I – projetos de Educação Matemática, cuja metodologia de ensino enfatize a resolução de problemas, com o objetivo de fortale-

cer, estimular e desmistificar a compreensão da matemática e os conteúdos tratados em sala de aula; 

II – ampliação das atividades de ensino da Língua Portuguesa com foco na Leitura, priorizando-se o letramento, no sentido de 

compreensão plena, apreciação e avaliação do que se lê; 

III – identificação de alunos analfabetos para a promoção da alfabetização do estudante; 

IV – programação de atividades de alfabetização, com fluência em leitura para os estudantes que estejam nos três primeiros 

anos do ensino fundamental; 

V – projetos de arte-cultura que possam ser desenvolvidos no âmbito da instituição educacional, e que priorizem a integração e 

transversalidade do cotidiano escolar e da comunidade onde está inserida; 

VI – atividades esportivas e recreativas que procurem o reforço da integração entre os alunos e destes com a comunidade 

escolar, desenvolvendo atitudes e comportamentos saudáveis. 

 

Período de Execução 
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Ao longo do ano letivo de 2020. 

 

Público-Alvo 

Alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

 

Avaliação 

A avaliação será feita durante o período de desenvolvimento do projeto através das atividades desenvolvidas, da par-

ticipação dos alunos nas atividades propostas. 

Não se deve reduzir o projeto de Educação Integral a simplesmente ampliar a carga horária ou o tempo de permanência 

do aluno na escola. Cada instituição educacional participante deverá incorporar um conceito mais abrangente de integralidade 

ao elaborar seu projeto pedagógico, procurando acrescentar conteúdos, experiências, informações e ampliação de conheci-

mentos para os estudantes. A Educação Integral, certamente, é um espaço privilegiado para a incorporação de avanços na 

forma de ensinar e desta maneira assumir um papel relevante na elevação do rendimento escolar.     
 

 

16-Bibliografia Consultada  

Brasil, Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental, 1997.  

 

Distrito Federal (Brasil). Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação 

Básica, 2008. 

_________________________________________________. Diretrizes Pedagógicas, 2018. 



97 

 

_________________________________________________. Orientações Curriculares. Séries e Anos Finais, 2020. 

Sites visitados 

www.superacaojovem.org.br 

www.se.df.gov.br 

www.leioeescrevomeufuturo.com.br 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Tradução de Reynaldo 
Bairão. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 
______. Os herdeiros: os estudantes e a cultura. Trad. de Ione Ribeiro Valle e Nilton Valle. 1. reimp. Florianópolis, SC: Editora 
UFSC, 2015. 
 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, 16 de julho de 1990 (e retificado no Diário Oficial da União, 27 de setembro de 1990). Brasília, 1990. 
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da 
União, 23 de dezembro de 1996. Brasília: 1997.  
 
______. Lei nº 10.172/2001, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, 10 de janeiro de 2001. Brasília: 2001.  
 
______. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 1997. 
 
______. ______. Portaria MEC nº 1.144, de 10 de outubro de 2016. Diário Oficial da União, 11 de novembro 2016. Brasília, 
2016. 
 

Comentado [U6]: Falta o campo Acompanhamento e Avalia-

ção da Proposta Pedagógica 

http://www.superacaojovem.org.br/
http://www.se.df.gov.br/
http://www.leioeescrevomeufuturo.com.br/


98 

 

______. ______. Programa Novo Mais Educação: caderno de orientações pedagógicas – versão I.  Brasília, 2017. 
 
DIEESE. Pesquisa socioeconômica em territórios de vulnerabilidade social no Distrito Federal. Disponível em: 
<https://www.dieese.org.br/relatoriotecnico/2010/produto6.pdf>. Acesso em: 18 maio 2018. Brasília/DF: 2011. 
 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento da Educação Básica: pressupostos teóri-
cos. Brasília: 2014a. 
 
______. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala 
– 2014-2016. Brasília: 2014b. 
 
______. Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as aprendi-
zagens. Brasília: 2014c. 
 
______. Secretaria de Estado de Educação. Orientação Pedagógica: Projeto Político-Pedagógico e coordenação pedagógica 
nas escolas. Brasília: 2014d. 
 
FREITAS, L. C. de. ENEM: mudança à cosmética. Campinas, SP: 2017. Disponível em: <https://avaliacaoeducacio-
nal.com/2017/03/11/enem-muda-a-cosmetica/>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
 
FREITAS, Luiz Carlos de et al. Avaliação educacional: caminhando pela contramão. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. (Coleção 
Fronteiras Educacionais). 
 
GADOTTI, M. Projeto Político-Pedagógico da escola: fundamentos para a sua realização. In: GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. Auto-
nomia da escola: princípios e propostas. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 
 
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Heccus, 2015. 
 
MAINARDES, J. A escola em ciclos: fundamentos e debates. São Paulo: Cortez, 2009. (Coleção questões da nossa época; v. 
137). 
 



99 

 

SORDI, M. R. L. de. Por uma Aprendizagem “Maiúscula” da Avaliação da Aprendizagem. In: DALBEN, A. I. L. de F.; PEREIRA, J. E. 

D.; LEAL, L. de F. V.; SANTOS, L. L. de C. P. (Orgs.). Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente: 
avaliação educacional.  Belo Horizonte: Autêntica, 2010. (Coleção Didática e Prática de Ensino). 
 
VASCONCELLOS, C. S. Coordenação do trabalho pedagógico: do Projeto Político-Pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 
São Paulo: Libertad, 2009. 
 
VEIGA, I. P. A. Projeto Político-Pedagógico da escola: uma construção possível. 17. ed. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
 
VYGOTSKY, L. A construção do pensamento e da linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
______. A formação social da mente. 4. edição brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
  
______. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
______. Psicologia Pedagógica. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
 
WERLE, Flávia Obino Corrêa (Org.). Avaliação em larga escala: questões polêmicas. Brasília: Liber Livro, 2012.  
 
 



100 

 

 


