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“Aprendi com o Mestre da Vida que viver é 
uma experiência única, belíssima, mas 
brevíssima. E, por saber que a vida passa tão 
rápido, sinto necessidade de compreender 
minhas limitações e aproveitar cada lágrima, 
sorriso, sucesso e fracasso como uma 
oportunidade preciosa de crescer”. 

   (Augusto Cury) 
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1 – APRESENTAÇÃO 
 

A proposta pedagógica delineada nas próximas páginas representa a 
tentativa de sistematização dos fundamentos políticos, das concepções 

pedagógicas, da organização do trabalho e, portanto, do currículo desenvolvido 

no Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota. Foi construída com a 

participação de toda comunidade escolar, através da realização de encontros 

com todos os segmentos e discussões participativas. 

Como instituição participante do sistema público de ensino o trabalho 

desenvolvido no CED Professor Carlos Ramos Mota baliza-se nas 

recomendações e obrigações legais contidas na Lei de Diretrizes e de Bases da 
Educação Nacional (Lei 9394/96), bem como, nas diretrizes e recomendações 

legais pertinentes às Escolas Públicas do Distrito Federal, emanadas pela 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. 

No desenvolvimento de seu trabalho pedagógico o CED Professor Carlos 

Ramos Mota constrói uma identidade específica de Escola do Campo, no 

conjunto das escolas públicas do DF, haja vista, situar-se em área rural e atender 

predominantemente população do campo (conforme estabelece a Portaria 419 

de 20 de dezembro de 2018, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal). Ainda se acrescenta   a esta realidade o fato de estar situada em área 
proteção ambiental (APA da Cafuringa – Decreto 11.123, de 10 de junho de 

1988) que margeia o Parque Nacional de Brasília, mais precisamente, na altura 

do Km 13 da DF 001 Norte. 

Ao longo de sua história, o CED Professor Carlos Ramos Mota busca 

instituir uma Proposta Pedagógica voltada para uma educação básica de 

qualidade social que permita à comunidade do Lago Oeste e Agrovila Basevi a 

construção de uma identidade histórico-cultural assentada em princípios de 

participação democrática, defesa do meio ambiente e crescimento sustentável. 

O CED Professor Carlos Ramos Mota, assim como as demais escolas 

públicas no Brasil, vivencia contradições que espelham alguns avanços e, 

também, retrocessos em suas intencionalidades educativas. A divulgação, o 
debate e a permanente reconstrução e reescrita do projeto político-pedagógico 

da instituição, configura uma tentativa de seus profissionais em buscar uma 



constante atualização de seus fazeres, de forma que a escola esteja em sintonia 
com os anseios da comunidade local, regional e nacional. 

Nesse sentido, está permanentemente atenta e aberta às manifestações 
da comunidade escolar, especialmente dos estudantes, que direta ou 

indiretamente sugerem e impulsionam mudanças no fazer pedagógico da 

Instituição. A Escola busca, portanto, oportunizar a participação dos alunos nos 

debates sobre o planejamento do CED Carlos Mota; refletir sobre os resultados 

dos diversos processos avaliativos, buscando em seu planejamento garantir a 

aprendizagem de todos; direcionar prioritariamente o uso de recursos financeiros 
para a concretização de ações voltadas para o processo de ensino-

aprendizagem. 

  

  



2- HISTÓRICO 

2.1 - ORIGENS: 

 O CED Professor Carlos Ramos Mota tem sua origem ancorada no 

desenvolvimento do Núcleo Rural do Lago Oeste, situado ao longo da DF 001 

(norte) que margeia o Parque Nacional de Brasília, na Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Cafuringa, Região Administrativa de Sobradinho, no Distrito 

Federal.  A estruturação do Núcleo Rural tem seus marcos nos fins dos anos 80 

do século XX. A preocupação com a educação escolar das populações que para 
cá se dirigiam exigiu que já no ano de 1991, no dia 30 de setembro, duas salas 

da Associação dos Produtores Rurais do Lago Oeste (ASPROESTE) 

funcionassem como “Escola”, contando inclusive com a participação do poder 

público que destinou recursos e pessoal para atendimento da comunidade. 

2.2 - O RETRATO INICIAL:  

A partir de 30 de setembro de 1991, ainda que “oficiosamente” começou 

a funcionar a “Escola Classe Lago Oeste” em duas salas cedidas pela 

ASPROESTE – Tendo à frente o seguinte grupo:  

- 1ª Diretora: Márcia Elizabeth Santos de Oliveira. 

- Professoras: Aline Mendes Carvalho Dantas e Evanda Aranda Teixeira 

- Serviço de Apoio (limpeza e merenda): Tereza de Souza (contrata pela 

ASPROESTE e que estava a serviço da Escola). 

2.3 - CRESCIMENTO POPULACIONAL DO LAGO OESTE E A 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA: 

 O rápido crescimento do Núcleo Rural no período de 90/98 repercute no 

atendimento escolar. A ASPROESTE destina mais 02 salas para o atendimento 
educacional, ao passo que a comunidade reivindica mais organizadamente a 

construção de um prédio escolar próprio. Ao longo deste período atuaram como 

Diretores(as) no CELO, os seguintes docentes cedidos pela então FEDF:  

 - Marcia Elizabeth Santos de Oliveira 

 - Renata Teles Moreira da Rocha 



 - Consuelo Cristine Macedo 

 - Atanázia Maria Figueredo da Silva 

 - Aline Mendes Carvalho Dantas 

 A esta altura a “escola” em funcionamento no prédio da 

ASPROESTE já não comportava a grande quantidade de alunos em busca de 

matrícula.  

2.4 - UMA ESCOLA CONSTRUÍDA A PARTIR DOS ANSEIOS DA 

COMUNIDADE:  

Ao longo da gestão da professora Aline Mendes Carvalho Dantas, em 

articulação com o poder público, a ASPROESTE e representantes do Orçamento 

Participativo (1996/97), o atual prédio escolar, foi inaugurado. A escola, um posto 

hospitalar, a o asfaltamento da DF-001 foram prioridades eleitas pela 

comunidade nesta ocasião. No dia 15 de agosto de 1998, as instalações do 

então Centro Ensino Fundamental do Lago Oeste, foram entregues à população 

local.  

2.5 - O TRABALHO COLETIVO NO DESENVOLVIMENTO DA 

ESCOLA:  

A partir de 1999, novas equipes assumem a Direção da Escola. O 
crescimento da região institui a exigência de ampliar o atendimento escolar, até 

então restrito ao Ensino Fundamental, para o Ensino Médio. Sucedem-se na 

direção da escola, os seguintes docentes:  

 * Karla Santana da Silva; 

 * Atanázia Maria Figueiredo da Silva; 

 * Wilame Barreira Lustosa; 

 * Antônio Jorge Rodrigues da Silva; 

           * Mario Lúcio;   

           * Carlos Mota;  

           * Márcia da Costa Brants. 



No ano de 2008 o diretor do CEFLO, o professor Carlos Mota foi 
assassinado em sua casa que ficava nas proximidades da escola, a comunidade 

escolar ficou consternada com o fato. Durante um culto ecumênico realizado na 

escola alguns dias após a morte do professor foi sugerido por uma autoridade 

que a escola passasse a levar o nome do professor em homenagem ao 

educador. Assim a partir de julho de 2008 (Portaria nº 150 de 24/07/2008) o 

CEFLO passou a ser Centro de Ensino Fundamental Professor Carlos Ramos 

Mota.  

No ano de 2013 a escola passa a se chamar Centro Educacional 
Professor Carlos Ramos Mota (Portaria nº 96 de 10/04/2013), pois é uma escola 

que atende Ensino Médio pela manhã e noite. A diretora atual eleita 

democraticamente em 2012 é a professora Márcia da Costa Brants,  

2.6 - OS DESAFIOS ATUAIS:  

Atualmente a escola conta com cerca de 1000 alunos distribuídos nos três 

turnos, distribuídos nas seguintes modalidades de ensino: Ensino Fundamental 

- séries iniciais; Ensino Fundamental - séries finais; Ensino Médio (matutino), 
EJA - primeiro, segundo e terceiro segmentos (noturno). 

 

2.7 - COMO A EDUCAÇÃO NÃO TEM FIM...  

A educação, como meio necessário ao desenvolvimento sustentável da 

comunidade é que se baliza o trabalho incessante e comprometido dos diversos 

profissionais da educação que atuaram e atuam no CED Professor Carlos 

Ramos Mota. O que faz da parceria entre os educadores, a comunidade e o 

governo (local e federal) um caminho sempre necessário e aberto ao diálogo, 

investimentos e crescimento de todos. 

2.8 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Vínculo Institucional: Escola pertencente à Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho da 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal.  

Nome: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota (Portaria nº 96 de 

10/04/2013 – SEDF) 



Endereço: Rua 08, Área Especial, Núcleo Rural Lago Oeste.  

Telefone: 3901-8329 – e-mail: cefcarlosmota1@hotmail.com ou 

cedcarlosmota243@gmail.com    

Equipe de Direção  

Márcia da Costa Brants – Diretora  

Wilame Barreira Lustosa – Vice-Diretor 

Neide Pereira Santana de Castro - Supervisora Pedagógica (diurno) 

Taísa Gomes - Supervisora Pedagógica (noturno). 

Jalvo Eustáquio da Silva - Supervisor Administrativo 

Janaína Gomes Garcia – Orientadora Educacional 

Wednei Karla Bitencourt Tavares de Melo – Orientadora Educacional 

 

Coordenadores  

Susan Mariana Chaves Fernandes 

Margareth Maria da Silva 

Genivaldo Costa de Carvalho 

Antônio Jorge Rodrigues da Silva 

Simone Aranda Teixeira 

2.9 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O Centro de Educacional Professor Carlos Ramos Mota atende a um 

público de aproximadamente 1000 alunos, distribuídos em três turnos de 

atendimento (manhã, tarde e noite). Sendo:  

- EJA – Noturno (1º segmento – 2 turmas; 2º segmento – 4 turmas; e 3º 

segmento – 3 turmas)  

- Ensino Fundamental anos iniciais - matutino e vespertino: 1º ao 5º anos 

(12 turmas) 



- Ensino Fundamental – anos finais 6º ao 9º anos – matutino e vespertino 
(14 turmas) 

- Ensino Médio – matutino: 1ª à 3ª séries (6 turmas) 

 A escola conta com um grupo de profissionais da educação que se 

organiza nos diferentes turnos de atendimento, conforme modulação da escola 

e totalizam, em fevereiro de 2019, com 119 profissionais de diversas áreas, 

sendo:  

98 – docentes em sala de aula 

05 – coordenadores 

06 – direção 

14 - professores readaptados 

02 – orientadoras educacionais 

06- servidores da carreira assistência/auxiliares (portaria vigilância, 

cozinha, secretaria). 

12– contratados de firma para limpeza; 

05 – Merendeiras; 

04 – Seguranças; 

Cabe ressaltar que, assim como em outras escolas, no atual contexto 

educacional, há carência de pessoal para suprir eventuais faltas, licenças ou 

substituições que se fazem necessárias ao longo do período letivo, o que gera 

uma pressão constante sobre a organização do trabalho escolar, gerando, 

inclusive situações inevitáveis de “subida de aulas” ou mesmo “dispensa de 

aulas”, nos casos extremos, porém a direção/coordenação faz o possível para 
suprir eventuais faltas.    

O prédio escolar conta com infraestrutura considerada precária para um 

Centro Educacional, dispondo de ambientes básicos como: Direção (1), 

secretaria (1), sala de professores (1), sala de apoio (1), salas de aulas (16), sala 

de leitura/biblioteca (1), laboratório de informática (1), sala de vídeo/auditório (1), 

sala de Orientação Educacional (1), banheiros masculinos e femininos (04) 

cozinha (1), dispensa para cozinha (1), área para servidores (adaptada/1); sala 



de recursos para atendimentos a ANEE (1), sala de depósito de material 
(adaptado/2), sala de reprografia (adaptada/1), Quadras poliesportivas (1) e 

caixa d’agua. Há muros em volta da escola e dois portões de entrada e saída. 

Uma área interna para estacionamento.  

Cabe ressaltar que a estrutura é insuficiente, no que tange às 

necessidades pedagógicas para atendimento do Ensino Médio, sobretudo a 

parte relacionada ao material bibliográfico, na sala de leitura/biblioteca e 

laboratórios inexistentes (química, física, biologia, artes). A precária estrutura 

para o desenvolvimento das práticas desportivas: jogos de quadra, atletismo e 
outras estão sempre restritos pela falta de equipamentos adequados e ou 

ambientes específicos. Também carece de espaço físico adequado para 

atividades de recreação, atividades físicas e práticas de psicomotricidade para 

as turmas dos anos iniciais, haja vista o atendimento de todas as etapas em 

espaço físico inadequado para este fim.  

Os ambientes mencionados requerem as manutenções padrão e contam 

com os bens de uso corrente tais como quadros brancos e de giz, carteiras e 

cadeiras, estantes, mesas, computadores (15, sendo dez no Laboratório de 

Informática, dois na secretaria, um na biblioteca, um sala de coordenação de 

administração, um na sala da direção); arquivos, livros (PNLD, PNLEM, PNBE e 

acervo próprio), duplicador, xérox, equipamentos de cozinha e limpeza. Além, 

desses, os insumos voltados para o trabalho pedagógico, há o material de uso 

cotidiano como papel, tintas para reprografia, insumos de limpeza, etc.  

 Como em boa parte das escolas públicas, há carência de materiais de 

expediente, papeis para impressão de trabalhos, tintas para os duplicadores e 

xérox, requerendo esforço de otimização dos recursos financeiros de que a 

Escola dispõe, que algumas vezes exige corte nas intenções pedagógicas.   

  



3 -DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

  No aspecto sócio-antropológico do público atendido, tem-se observado 

que 90% da população é composta por filhos e filhas de trabalhadores “rurais” 

da região do Lago Oeste (caseiros, serventes, domésticas, pedreiros, 

carpinteiros, trabalhadores dos pequenos estabelecimentos comerciais, 
desempregados, entre outros), em geral, que vivem agregados às chácaras que 

formam o perfil rural da área.  Os outros 10% são constituídos de filhos dos 

pequenos proprietários do comércio local, e uma pequena minoria de filhos dos 

proprietários rurais1. 

  Esse quadro reproduz uma realidade socioeconômica restritiva do ponto 

de vista da renda dos pais e/ou responsáveis pelos alunos atendidos, não 

garantindo renda média superior a 01 salário mínimo per capta, na região. Os 

impactos dessa realidade são implacáveis nas tentativas de arrecadação 

complementar que a escola busca realizar (Instituição da APAM ou correlatos). 

  Este é um problema sério considerando que a renda média estimada dos 

proprietários da região, como pode ser observada, é de pelo menos 10 vezes a 
renda per capta mencionada. O contraditório é que essa situação (distorção 

entre renda dos atendidos pela escola e a renda dos proprietários da região) 

abre para a instituição escola uma perspectiva de ação de integração que exige 

clara conceituação sobre a função social da escola na comunidade, explicitada 

mais à frente. 

 O fato de a região ser considerada “recente” do ponto de vista histórico 

(embora haja relatos de ocupações há mais de 35 anos, a principal ocupação 

ocorreu há menos de 25 anos), além das questões ambientais na qual se 

assentam as terras da região (Área de Proteção Ambiental) impõem um diálogo 
permanente e bem esclarecido entre a escola e comunidade (visto que a questão 

fundiária imprime aos atendidos pela escola uma alta rotatividade em termos de 

moradia).  

                                            
1 Estes dados, bem como outras informações referentes à comunidade escolar, foram coletados 
com dados da secretaria escolar, bem como questionários respondidos pelas famílias e se 
encontram mais detalhados no Inventário Social, Histórico e Cultural da Escola, que se encontra 
anexo a esta Proposta Pedagógica. 



 Outro fator agregado ao anterior diz respeito à geografia da região: como 
as áreas das chácaras são, via de regra, de dois hectares e o ordenamento 

geográfico instituiu-se por “ruas” compostas por chácaras “pares” e “impares, 

que formam quadriláteros, nem sempre com vias de acesso direto, os habitantes 

são obrigados a ter a rodovia DF001 como referência. Ao longo da rodovia se 

desenvolve a parte “urbana” do Lago Oeste. O deslocamento dos habitantes é 

feito por um precário sistema de ônibus que só percorre a “via principal” (DF001 

Norte) levando os moradores a se deslocarem a pé em grandes distâncias (da 

cabeceira da pista até o “fim de uma rua” pode-se percorrer uma distância de até 

4 km). As consequências para os horários escolares são imediatas, gerando 

atrasos e a instituição de horários específicos para as crianças pequenas, os 

jovens e adolescentes da região.       

  Do ponto de vista sociocultural, registra-se a percepção de que a maioria 

dos pais ou responsáveis pelos alunos é oriunda de um processo migratório para 

a região (quadro detalhado consta do Inventário). Tal fato ajuda a explicar o baixo 
nível educacional dos mesmos, sendo estimado, em média, como inferior a 

quatro anos de escolarização.  

Em virtude da rotatividade de mão de obra na região surgem algumas 

situações de evasão escolar, porém também dentro das médias nacionais (veja 

gráfico abaixo), no caso do CED CARLOS MOTA, segundo dados da secretaria 

da escola, não atingem 1,5% dos alunos matriculados no ensino fundamental e 

2 % no ensino médio.  O problema é minimizado pelo Passe Livre Estudantil para 

os estudantes do Distrito Federal (embora problemas no Sistema, bem como 
demora na entrega de cartões para novos estudantes, bem como 2ª via, 

rotineiramente determinam frequência irregular de alguns) e igualmente, da 

oferta da merenda escolar. 



 

Indicadores de Fluxo Escolar da Educação Básica – DEED/INEP – Brasília, Junho de 2017 

A oferta de diferentes modalidades de ensino na estrutura atual da escola 

(Centro Educacional, com 16 salas disponíveis, por turno, sendo 01 com 
mobiliário específico para educação infantil) para o atual volume de alunos tem 

gerado o problema da superlotação das salas, o que traz consequências 

negativas para o processo de aprendizagem.  

A alternativa, ainda distante, seria a construção de um Centro de Ensino 

Médio na região ou de uma Escola Classe, o que ainda parece distante do ponto 

de vista socioeconômico. A gestão junto ao serviço de transporte (considerando 

a natureza da área rural) poderia ser uma alternativa para esses cidadãos. 

 A separação dos níveis de atendimento em duas ou mais instituições 

escolares, com atendimento exclusivo do CEDCM ao Ensino Médio e Anos 

Finais do Ensino Fundamental, permitiria um nível de gestão mais adequado 

para que metas mais ousadas sejam atingidas, aprimorando os processos de 
gestão da sala de aula e coordenação pedagógica, além de projetos específicos 

que ampliem o currículo escolar para os segmentos atendidos.  

Projetos curriculares que complementem a Base Nacional Comum e a 
Parte Diversificada (LDBEN) prevista na legislação nacional e nos pareceres do 

Conselho de Educação do Distrito Federal, como no caso do Parecer 88/2006 



serão mais bem desenvolvidos tendo a escola uma identidade cultural, 
associada ao tempo de desenvolvimento humano dos alunos atendidos.   

Hoje, o CED Carlos Mota está em processo de reencontro com a 
comunidade, no que diz respeito à gestão escolar. São públicos e notórios os 

mecanismos de gestão adotados pelo sistema educacional público do DF com a 

Gestão Democrática, onde a comunidade escolar participa do processo de 

escolha do Diretor e vice-diretor, grande ganho do processo educacional.    

De um modo geral, os docentes, nos encontros pedagógicos, atentam 

para o fato dos alunos apresentarem grandes dificuldades nos processos de 

leitura, escrita e interpretação de textos. Da pouca participação das famílias na 

educação dos filhos e de questões decorrentes da uma dura realidade 

socioeconômica e histórico-cultural que produz indisciplinas e pouco interesse 
pela sistematização dos conteúdos estudados.  

Por fim, há um reconhecimento generalizado da falta de acesso da 

comunidade aos bens culturais e materiais. Neste sentido o grupo tem buscado 
alternativas para os referidos impasses, assim está em andamento projeto de 

leitura e escrita para os anos iniciais e várias atividades que fomentem a 

participação da família na escola, como: palestras sobre educação dos filhos, 

palestra sobre a saúde feminina, festa da família, festa caipira, atividades de 

mostra cultural, aniversário da escola, com programação direcionada aos pais e 

responsáveis etc. 

As ações citadas e posteriormente mais detalhadas, buscam atender aos 

princípios da Educação Integral, a saber: integralidade; intersetorialização; 
transversalidade; diálogo Escola e Comunidade; territorialidade; e trabalho em 

rede. 

 

  



4 – FUNÇÃO SOCIAL 
 

O reconhecimento do direito à educação como direito humano vem se 
consolidando amplamente tanto em legislações internacionais quanto dos países 

individualmente, conforme é o caso do Brasil. Porém, há uma distância não muito 

fácil de se transpor entre o reconhecimento de um direito e o atendimento pleno 

deste. Ao analisar a realidade de nossas escolas e das comunidades onde se 

inserem, é fácil perceber que diversos aspectos relacionados ao atendimento 
daquele direito encontram-se prejudicados, ou mesmo ausentes. Nesse sentido, 

é fundamental destacar que atrelado ao direito à educação estão a garantia de 

um padrão de qualidade, a igualdade de condições para acesso e permanência 

na escola, o respeito à pluralidade e diversidade.  

Diante do exposto, entende-se que há uma série de atores sociais que 

devem atuar no sentido de garantir que o direito à educação ultrapasse o aspecto 

do direito à matrícula e se consolide de acordo com os aspectos anteriormente 

citados. Um destes atores que aqui tem sua atuação destacada é o gestor 

escolar. Conforme destaca Cury, 

como se trata de um direito reconhecido, é preciso que ele seja 
garantido e, para isto, a primeira garantia é que ele esteja inscrito no 
coração de nossas escolas cercado de todas as condições. Nesse 
sentido, o papel do gestor é o de assumir e liderar a efetivação desse 
direito no âmbito de suas atribuições. (CURY, p. 3) 

 É possível perceber que muitas instituições escolares têm se empenhado 
nesse sentido, inclusive a instituição na qual atuo, quando encontramos presente 

em suas propostas pedagógicas de que o compromisso da escola pública é a 

formação de qualidade para o exercício da cidadania e, imbuídas deste 

compromisso, buscam orientar suas ações no sentido de concretizá-lo. Paro 

(2007), desenvolve inúmeras reflexões a respeito da função social da escola e 

da educação para a democracia (que considera elemento fundamental para o 

conceito de qualidade aplicado à educação), trazendo valiosa contribuição para 

melhor elucidar o conceito de cidadania. Conforme destaca o autor, a educação 

deve ser entendida 

como a atualização histórica do homem e condição imprescindível, embora 
não suficiente, para que ele, pela apropriação da cultura produzida 
historicamente, construa sua própria humanidade histórico-social, parece 
justo admitir que a escola fundamental deva pautar-se pela realização de 



objetivos numa dupla dimensão: individual e social. A dimensão individual 
diz respeito ao provimento do saber necessário ao auto-desenvolvimento do 
educando [...] Por sua vez, a dimensão social liga-se à formação do cidadão 
tendo em vista sua contribuição para a sociedade, de modo que sua atuação 
concorra para a construção de uma ordem social mais adequada [...] para a 
realização da liberdade como construção social. (PARO, 2007, p. 16) 

 Nesse sentido, o conceito de cidadania como aqui é abordado pressupõe 

a superação da dicotomia social x individual na construção da liberdade, onde 

esta se manifeste não apenas no poder de decisão amparado no conhecimento 

(curricular, do mundo letrado), mas na capacidade de reflexão sobre os desejos 
e necessidades desse cidadão, que não perde a noção de que sua ação deve 

ser dotada ainda de uma ética para a construção do bem comum. Assim, 

cidadania e ação são conceitos que se complementam como resultados 

desejáveis (e necessários) do trabalho que se desenvolve no cotidiano e no 

interior das escolas públicas. É no sentido da formação desse cidadão que se 

entende que deve ser a atuação de todos os envolvidos com o processo 

educativo na busca de uma educação de qualidade. Conforme destacam 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2007), há inúmeros desafios a superar para o alcance 

dessa qualidade na sociedade contemporânea. É necessário compreender em 

que contexto o país se encontra quanto à globalização, a revolução tecnológica 

e o neoliberalismo, o que traz à escola a necessidade de dar respostas concretas 
à sociedade e, nesse sentido, há que se buscar uma qualidade que se diferencia 

do conceito mercadológico, ampliando-se para um conceito de qualidade social, 

ao qual se aliam o “incremento da solidariedade social, da igualdade, da 

democracia” (p.116).  

Devemos inferir, portanto, que a educação de qualidade é aquela 
mediante a qual a escola promove, para todos, o domínio dos 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 
efetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e 
sociais dos alunos, bem como a inserção no mundo e a constituição 
da cidadania também como poder de participação, tendo em vista a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Qualidade é, 
pois, conceito implícito à educação e ao ensino. (LIBÂNEO, OLIVEIRA 
e TOSCHI, 2007, p.117-118) 

 Diante do exposto, tem-se que a educação de qualidade social e que 

atenda aos princípios de formação para a cidadania é fundamentalmente e 

essencialmente democrática.  



Nesse sentido, o CED Carlos Ramos Mota se vê comprometido com a 
realização da função social da escola, compreendida como a ação de (“ensinar 

bem e preparar os indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no contexto 

de uma sociedade complexa” (PENIN e VIEIRA 2009, p.54) 

No campo das políticas educacionais o CED Professor Carlos Ramos 

Mota buscará obter sempre as melhores condições para a realização do 

processo de ensino-aprendizagem a que se propõe, adequando-se, 

criticamente, às mudanças histórico-culturais condicionadas pelas políticas 

instituídas. 

Na construção do conhecimento buscaremos desenvolver nos alunos 

aprendizagens significativas, além da formação de valores indispensáveis ao 

seu desenvolvimento enquanto ser humano consciente de sua realidade social, 
para o pleno exercício da cidadania. 

Conforme destaca Ferreira (2004)  

O estatuto e o valor da formação para a cidadania, hoje, necessitam se 
constituir de todos os elementos e recursos que permitam ao novo 
cidadão ter possibilidade de trânsito entre as culturas dos diferentes 
povos. E transitar com uma compreensão democrática de respeito a 
todas as diferenças e com a permanente possibilidade de acesso aos 
recursos necessários a essa formação, e que esta se assente em uma 
nova “ética humana” alicerçada na solidariedade e na justiça social, no 
respeito às diferenças e aos direitos de todos. (p. 1239 e 1240) 

Destacando finalmente os quatro pilares para a educação, listados em 
nossos princípios, depreende-se ainda a função da escola “voltada para a 

realização plena do ser humano, alcançada pela convivência e pela ação 

concreta, qualificada pelo conhecimento” (PENIN, 2001, p.55). 

 

  



5 – PRINCÍPIOS 
 

A proposta curricular do CED Carlos Mota baseia-se nos princípios e 
fundamentos preconizados na Lei de Diretrizes e de Bases da Educação 

Nacional para os diferentes níveis de atendimento que realiza, assim como nas 

orientações e diretrizes instituídas nas propostas contidas nos Currículos da 

Educação Infantil, Educação Básica, Ensino Especial e Educação de Jovens e 

Adultos da SEEDF.   

 O CED Carlos Mota, no desenvolvimento de suas ações pedagógicas e 

de acordo com a legislação vigente, busca, através de discussões e 

planejamento coletivo, alternativas de implementação e adequação do Currículo 
das Escolas Públicas do Distrito Federal (em todas as modalidades oferecidas 

pela Escola) atendendo às demandas e à realidade apresentadas pela 

Comunidade Escolar. 

Dessa maneira, a Proposta Pedagógica reveste-se de um caráter 

transitório, tendo em vista as transformações que pode e deve sofrer durante um 

ano letivo ou de um ano para o outro, transformações essas resultantes do 

imprescindível processo de avaliação da educação (que não se resume à 

avaliação do aluno, mas do ensino, da gestão, dos processos, ações e 

resultados como um todo). 

Que pese a flexibilidade expressa, o currículo do CED Carlos Mota não 

abre mão de uma determinada perspectiva de formação de homem, de mundo 

e de sociedade que compreende como mais humanos, solidários, éticos e 
felizes. 

Como princípios epistemológicos expressos nos documentos norteadores 

da Secretaria de Educação para as instituições da rede (Pressupostos Teóricos, 

SEDF): 

- Unicidade entre teoria e prática; 

- Interdisciplinaridade e contextualização; 

-  Flexibilização. 



Compreende também a concepção de Educação Integral como forma de 
ampliação de tempos, espaços e oportunidades, onde são descritos os princípios 

de: 

- Integralidade; 

- Intersetorialização; 

- Transversalidade; 

- Diálogo Escola e Comunidade; 

- Territorialidade; 

- Trabalho em rede. 

Complementares a estes, historicamente, o CED Carlos Mota agrega às 

suas ações os princípios a seguir: 

 

 Princípio da individualidade e da construção coletiva; 

 Princípio da cidadania e do respeito à ordem democrática; 

 Princípio da igualdade de oportunidades; 

 Princípio da democratização do saber; 

 Princípio da gratuidade da educação; 

 Princípio do dinamismo e da melhoria progressiva; 

 Princípio do fortalecimento da escola pública; 

 Princípio da fraternidade, solidariedade, respeito à pessoa humana 

e profissional; 

 Princípio da valorização da vida, da cooperação e da parceria; 

 Princípio do desenvolvimento das aprendizagens significativas, da 
valorização das experiências e do respeito ao ritmo próprio do aluno; 

 Princípio da autoestima; 

 Princípio do respeito entre docentes e discentes e valorização de 

ambos; 

 Princípios do amor e do combate à violência. 



 

 Esses princípios devem ser associados ao entendimento de que o aluno 

precisa desenvolver habilidades que lhe propiciem uma educação ao longo da 
vida, alicerçada em quatro pilares2: 

  “Aprender a conhecer”, combinando uma cultura geral, suficientemente 

vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número 

de matérias. O que também significa: aprender a aprender, para beneficiar-se 

das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. 

 “Aprender a fazer”, a fim de adquirir, não somente uma qualificação 

profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a 

pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe, mas 

também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de 

trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, 

fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao 

desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

“Aprender a viver juntos”, desenvolvendo a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para 

gerir conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua 

e da paz. 

“Aprender a ser”, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar 

à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento 
e de responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação 

nenhuma das potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido 

estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se.  

  

                                            
2 Para mais detalhes, consultar: DELORS, Jacques (et al.). Educação: um tesouro a descobrir. 4ª ed. 
São Paulo: Cortez; 2000. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre educação para o 
século XXI.  



6 – MISSÃO 

Os profissionais do Centro Educacional Carlos Mota têm como missão 

formar cidadãos críticos e solidários, capazes de identificar e exercer direitos e 

deveres, pois concebe o aluno como sujeito social e histórico em permanente 
desenvolvimento, ou seja, em processo de aprendizado ininterrupto das 

diferentes dimensões humanas (afetividade, cognição, espiritualidades, 

corporeidade, entre outras). 

  



7- OBJETIVOS 
 

Levando em consideração o diagnóstico da situação atual e respaldado 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 que afirma em 

seu art. 2º que 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Os educadores do CED Professor Carlos Mota definem como seus os seguintes 

objetivos: 

7.1 – OBJETIVOS GERAIS 
* Formar cidadãos críticos e conscientes, capazes de identificar e exercer 

direitos e deveres e se posicionar criticamente diante dos fatos sociais; 

* Promover o bem-estar comum, coletivo e o respeito mútuo, priorizando 
o respeito, a cooperação e a solidariedade e repudiando a discriminação e a 

injustiça, tendo o diálogo como forma de resolução de conflitos; 

7.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
* Adequar o currículo da Educação Básica do Distrito Federal às 

necessidades da comunidade escolar; 

* Elaborar e desenvolver projetos interdisciplinares para incentivar e 

aprimorar a leitura e a escrita em diferentes linguagens; 

* Trabalhar com o sistema avaliativo de conselho de classe formativo, 

observando os aspectos formativos dos alunos como: disciplina, atividades, 

trabalhos e exercícios realizados, frequência e participação, garantindo assim 

uma análise mais ampla no processo de crescimento do aluno e consequente 

ensino aprendizagem, fomentando a participação da equipe escolar e também 
de alunos e pais; 

* Promover atividades que colaborem para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e o posicionamento crítico dos educandos diante dos fatos; 



* Aplicar conhecimentos relacionados ao meio ambiente, à saúde, à 
sexualidade em diversas situações cotidianas, para a preservação do bem 

comum e da qualidade de vida; 

* Conhecer e valorizar a diversidade natural e sociocultural brasileira para 

a construção da própria identidade; 

* Promover a participação da comunidade, a valorização da família e o 

desenvolvimento da autoestima;  

* Aperfeiçoar o relacionamento entre todos os grupos da comunidade 

(escola, igreja, associação, comércio, produtores e demais membros); 

* Promover encontros periódicos visando à informação e o fortalecimento 

de vínculos entre o grupo da Escola e deste com a Comunidade Escolar. 

* Preparar o aluno para o prosseguimento nos estudos, em especial para 

o Programa de Avaliação Seriada (PAS – UnB), o vestibular e o ENEM – Exame 

Nacional do Ensino Médio, e outros processos avaliativos institucionais, bem 

como prepará-lo para a inserção no mercado de trabalho.  

* Buscar estratégias para amenizar a defasagem série-idade dos alunos; 

* Restaurar, conservar e melhorar as instalações da Unidade de Ensino, 

proporcionando maior conforto à comunidade educacional; 

* Promover transparência financeira dos recursos da instituição mediante 

aplicação de planos aprovados no Conselho Escolar. 

  



8- FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 
A educação é um fenômeno histórico-social que se faz presente durante 

toda a existência do ser humano e se concretiza mediante as relações 

estabelecidas entre as pessoas e delas com as demais manifestações do mundo 
natural, físico, social, político, tecnológico e espiritual no decorrer dos tempos. 

A escola, apesar de todas as transformações ocorridas, especialmente 

em razão dos avanços tecnológicos, é o principal local onde a educação se 

desenvolve de forma intencional e sistemática. Nesse sentido, cabe a cada 

instituição escolar, “mesmo pertencendo a um sistema público, definir feição 

própria, desenvolver projetos que atendam às necessidades especificas de seus 

alunos, voltando-se para a comunidade, onde se insere, e acompanhar os 

avanços científico-tecnológicos” (Currículo da Educação Básica – GDF, 2000:12) 

e agora o Currículo em Movimento da Educação Básica.  

O Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota adota práticas 

pedagógicas que respeitam o Currículo em Movimento da Educação Básica. 

Compreendemos o estudante como um ser completo portador de conhecimentos 
significativos e colaborador na construção do conhecimento. Adotamos na 

prática pedagógica diária a Pedagogia de Projetos, cujos temas são 

selecionados de forma contextualizada, a partir da realidade do educando, a fim 

de desenvolver o conteúdo proposto de forma interdisciplinar. 

Respeitamos a Inclusão Educacional dos alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais propondo um trabalho conjunto entre a 

gestão da escola, professor, equipe de orientação educacional e profissionais da 

sala de recurso, garantindo a adaptação curricular a esses alunos. 

No desenvolvimento das atividades quotidianas respeitamos os eixos 

transversais: Educação para a diversidade, Cidadania e educação em e para os 

direitos humanos e Educação para a sustentabilidade apresentados no 

Currículo. 

O tempo de aprendizagem de cada educando é respeitado através da 

prática de avaliação contínua e qualitativa, aproveitando os resultados como 
forma de aprimorar o trabalho pedagógico e tendo como aliada a Educação 

Integral onde média de 260 alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental são 



atendidos por pelo menos sete horas diárias através da realização de diferentes 
atividades como: Acompanhamento pedagógico (Matemática e Português), 

horta, artesanato, dança, voleibol, futebol a fim de colaborar no processo 

pedagógico de alunos com dificuldades de aprendizagem. Na Educação Integral 

contamos com os Educadores Sociais Voluntários da SEEDF e os Facilitadores 

e Mediadores custeados pelo projeto Novo Mais Educação. 

Os referidos profissionais são orientados pela coordenadora local da 

Escola, professora Simone Aranda Teixeira. 

Na Educação Integral respeitamos os princípios da Integralidade, 

Intersetorialização, Transversalidade, Diálogo Escola e Comunidade, 

Territorialidade e Trabalho em Rede, de acordo com as Diretrizes Pedagógicas 

e Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas Unidades Escolares da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (20018). 

Como Escola do Campo buscamos desenvolver uma prática pedagógica 

diária respeitando as necessidades da vida no campo, abrindo espaço para uma 
participação mais efetiva dos alunos e de toda comunidade escolar no processo 

educativo. Estando a escola localizada nas proximidades da Apa da Cafuringa, 

desenvolvemos também diferentes projetos voltados à educação ambiental e 

sustentabilidade. 

Os alunos do Ensino Médio participam do Programa Ensino Médio 

Inovador (PROEMI) onde são realizadas diferentes oficinas: Acompanhamento 

Pedagógico: Português e Matemática, Iniciação Científica e Pesquisa, Mundo do 

Trabalho, Protagonismo Juvenil e Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital. 

  



9 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

Atualmente a instituição conta com aproximadamente 1000 alunos 
distribuídos nos três turnos. Atendendo desde o primeiro ano do Bloco Inicial de 

Alfabetização até a terceira série do Ensino Médio, no turno diurno e,  no turno 

noturno,  possui os três segmentos da EJA. 

A instituição conta com recursos vindos dos governos estadual e federal 

(PDAF e PDDE, etc.) e que são administrados pela diretora Márcia (equipe 

gestora) e o Conselho Escolar, no entanto estes referidos recursos demoram 

muito a ser liberados criando impasse para o bom funcionamento do CED Carlos 

Mota, pois gera a falta de material didático, bem como impede a melhoria da 
infraestrutura. 

A Escola tem buscado cotidianamente desenvolver, um trabalho coletivo 

e interdisciplinar, com execução de sequências didáticas envolvendo diversas 

áreas do conhecimento e temáticas atuais e significativas para os alunos. Além 

disso, são realizadas atividades diversificadas em sala de aula, como trabalhos 

em grupo e seminários, avaliações diversificadas, revisão de conteúdos quando 

evidenciada a não aprendizagem. 

Além disso, busca estabelecer um contrato didático entre todos os 

componentes da comunidade escolar para que haja garantia das aprendizagens, 

com professores buscando o trabalho interdisciplinar com sequências didáticas 

e projetos, intervenções pedagógicas como reagrupamentos, projeto interventivo 

e monitoria, buscando desenvolver junto ao aluno a corresponsabilização por 
sua aprendizagem, mantendo a coordenação pedagógica como espaço 

privilegiado de formação, onde ocorrem as discussões sobre o cotidiano da 

escola, a execução dos projetos, avaliação e redimensionamento desta PP, bem 

como o desenvolvimento de novos projetos e estratégias para viabilizar a 

aprendizagem de todos.  

  
Tais práticas, se orientam pelas diretrizes da SEDF, que definem: 

- A organização do trabalho pedagógico do 2º Ciclo para as Aprendizagens : BIA 

e 2º Bloco se constitui em 5 elementos: gestão democrática, formação 



continuada, coordenação pedagógica, avaliação formativa; organização 

curricular: eixos integradores. 

- A organização do trabalho pedagógico do 3º ciclo se orienta nos seguintes 

elementos: gestão democrática, formação continuada, coordenação 

pedagógica, avaliação formativa, organização e progressão curricular. 

 

 
Fonte: Diretrizes para Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade: Ensino 
Médio, SEEDF, 2014, p. 21. 

 
São elementos gerais da OTP nas etapas atendidas na Escola: avaliação 

diagnóstica, projeto interventivo, reagrupamentos, vivência, contrato didático, 

atividades diversificadas, planejamento por unidades didáticas (sequências e 

projetos didáticos). 

Merece especial atenção a coordenação pedagógica como tempo e 

espaço privilegiado de formação continuada em serviço, de estudo permanente 

dos documentos orientadores da prática, de discussão e fortalecimento do 



trabalho e da equipe, de busca de alternativas para garantir a aprendizagem de 
todos e de acesso à informação/formação dos programas e projetos específicos 

da rede (coordenações propositivas, Virada Pedagógica, Circuito de Ciências 

etc.)  

9.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Numa sociedade onde a globalização exige cada dia mais conhecimento 

e informação, é difícil imaginar a escola, distante do universo das TICs. Dessa 
forma com o principal objetivo de permitir a inclusão digital temos o projeto do 

Laboratório de Informática no CED Professor Carlos Ramos Mota.  

O Laboratório funciona como importante apoio ao trabalho pedagógico do 
professor, suporte pedagógico facilitador da aprendizagem, pois os alunos, em 

sua maioria, não possuem acesso a recursos de informática, ficando esse 

acesso restrito à escola. Nesse contexto opera o laboratório oferecendo espaço 

para que os alunos tenham contato com as mais diversas ferramentas 

tecnológicas, realizando pesquisas, contribuindo assim para a ampliação da 

cultura da informatização. 

Através do Laboratório de Informática, em parceria com os professores, 

os alunos realizam suas pesquisas, têm acesso à internet, a diferentes softwares 

educativos, diferentes fontes de pesquisas, novas formas de comunicação e 
socialização, oportunidades de estímulo à escrita e leitura, curiosidade, 

raciocínio lógico, autonomia, aprendizagem individualizada e trocas de 

experiências. Assim, surge mais um recurso pedagógico através do aprendizado 

direto do usuário manuseando o equipamento, ao tempo em que recebe a devida 

formação teórica, que possibilite o bom uso das ferramentas disponíveis. 

Os professores encaminham para o Coordenador do Laboratório (quando 

há este profissional da SEDF), com antecedência de uma semana, seu 

planejamento de encontro (detalhando ações previstas), para que haja a devida 
adequação e organização dos equipamentos, programas, software, entre, outros 

procedimentos, necessário ao bom uso do laboratório.  

Como resultados do Laboratório de Informática podemos citar maior 
interesse e motivação na realização das pesquisas, ampliação do conhecimento 



das ferramentas tecnológicas por professores e alunos, melhoria na 
compreensão de diferentes conteúdos através do acesso a documentários, 

reportagens, uso de ferramentas como o Google Earth e visualização de 

situações que não poderiam ser vivenciadas no dia-a-dia.  

A Instituição conta ainda com diferentes projetos: Escola Integral, Gincana 

de Português, Gentileza Gera Gentileza, Café Literário, Reviver e Viver Melhor, 

Festa Família, Caixa da Matemática, Semana de Jogos, Sala de Leitura, 

Crianças e Adolescentes em situação de risco, Halloween. 

  



10 – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

O Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota tem como 

embasamento de avaliação as concepções e práticas de avaliação formativa. 

Nesse sentido estamos preocupados em avaliar o que tem sido aprendido pelos 

alunos e também o que temos ensinado e qual a aplicabilidade do conhecimento 

transmitido. 

Buscamos acolher as diferenças contribuindo para que o aluno supere 

suas dificuldades de aprendizagem, num enfoque muito mais qualitativo do que 

quantitativo. Utilizamos no dia-a-dia da prática pedagógica diferentes 

instrumentos de avaliação como exercícios diversificados, seminários, 
apresentações dos alunos, exposições científicas, júri simulado, debates, 

entrevistas, apresentações teatrais e muitos outros. Acreditamos numa 

avaliação que contribua para fortalecer a aprendizagem dos estudantes, como 

ponto de partida para novos momentos de aprender. Dessa forma, realizamos 

avaliações durante o transcorrer do processo ensino-aprendizagem e não 

somente ao final das etapas. 

Utilizamos a avaliação como ponto de partida para novas estratégias de 

aprendizagem, nos preocupando com a qualidade do que foi aprendido pelo 

aluno em detrimento da quantidade. Para um melhor processo avaliativo 
promovemos em conjunto com essa avaliação a autoavaliação onde é permitido 

a cada um se avaliar além da avaliação institucional, onde o enfoque é a 

Instituição Educacional como um todo. No início dos processos de aprendizagem 

adotamos também a avaliação diagnóstica que dará um ponto de partida para a 

realização do trabalho pedagógico. 

No Ensino Fundamental, anos iniciais, os professores realizam registros 

pessoais dos educandos construídos a partir da observação diária dos mesmos. 

Assim são construídos os registros de avaliação como também realizamos os 
Conselhos de Classe ,onde enfocamos o que já foi alcançado por cada estudante 

e o que cada um necessita ainda em relação à aprendizagem. Aproveitamos 

esses momentos para avaliar o trabalho pedagógico, suas falhas e sucessos e 

estabelecer pontos de partida para a continuidade do fazer pedagógico. 



Nos anos finais do Ensino Fundamental, utilizamos diferentes técnicas de 
avaliação baseadas em seminários, realização de pesquisas, trabalhos em 

grupos, produções individuais e coletivas, provas e testes, entre outros, a fim de 

possibilitar aos educandos uma construção completa do conhecimento fugindo 

da fragmentação. Realizamos Conselhos de Classe Participativos com a 

presença dos alunos e pais para realização de uma análise completa do 

processo ensino-aprendizagem de cada aluno utilizando as conclusões do 

Conselho como ponto de partida para novas intervenções pedagógicas.  

No Ensino Médio adotamos a avaliação diagnóstica como ponto de 
partida para a construção do processo ensino-aprendizagem buscando romper 

com a compartimentalização do conteúdo. Os alunos do Ensino Médio 

participam de forma atuante na definição dos objetivos de aprendizagem e os 

instrumentos de avaliação variam desde produções individuais e coletivas, 

seminários, testes ou provas, júris simulados, debates, pesquisas, entrevistas e 

outros, a fim de buscar uma construção do conhecimento de forma completa e 
integrada. Praticamos com frequência a auto avaliação, a fim de promover um 

amadurecimento dos alunos. 

Com a organização do trabalho pedagógico na semestralidade, 

implantado em 2018, buscando a progressão continuada dos estudantes, os 

docentes (em coordenação coletiva) decidiram por organizar procedimento de 

recuperação semestral. Ressalta-se que esta recuperação acontecerá ao final 

de cada semestre, como parte integrante dos procedimentos de recuperação 

contínua, devendo realizar-se na última semana de aula de cada semestre letivo 
(antecedendo a recuperação final no segundo semestre). Cabe ainda ressaltar 

que os procedimentos realizados no primeiro semestre não excluem a 

possibilidade de mais intervenções no semestre seguinte, conforme preconizam 

os documentos norteadores da Secretaria de Educação do Distrito Federal.   

Na Educação de Jovens e Adultos utiliza-se como meio de avaliação 

atividades que respeitem o perfil da clientela atendida. São realizados pré-

conselhos coletivos, base para os Conselhos de Classe Participativos, com 

participação de alunos e professores, provas, testes, trabalhos em grupos, 

atividades para casa, seminários entre outros, respeitando sempre as 
características dos educandos. Os alunos da EJA, quando necessitam de 



reclassificação dentro das etapas, realizam provas de progressão que são 
elaboradas por toda a equipe de professores. 

No processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais, utilizamos também a avaliação formativa e possibilitamos a esses 

alunos a adequação curricular necessária. Essa avaliação contínua, flexível 

permitirá ao professor despertar nos alunos a formação de aprendizagens 

significativas. 

Além dessas formas de avaliação elaboradas e executadas pelos 

docentes e alunos, a Escola também realiza as avaliações bimestrais elaboradas 

pela SEDF, bem como outras avaliações em larga escala (Prova Brasil, SIADE) 

e simulados, cujos resultados são utilizados para a (re)organização do trabalho 

pedagógico e desenvolvimento de intervenções específicas que se mostrarem 
necessárias. 

Todos os resultados dos processos avaliativos são disponibilizados à 

comunidade escolar por meio de reuniões, comunicados, banners, etc, além das 
reuniões bimestrais de entrega de relatórios e boletins aos pais/responsáveis. 

Como a avaliação é processual, também é comum a convocação de 

pais/responsáveis no decorrer dos bimestres, quando é identificada uma 

situação que merece maior atenção, com ação coordenada entre família, 

coordenadores, professores e SOE, para buscar garantir a aprendizagem de 

todos.   

  



11 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Por decisão do coletivo de docentes do CED Carlos Mota, após consulta 
realizada nos períodos de coordenação pedagógico coletiva, institui-se que a 

Proposta Pedagógica do  

  



12 – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
GESTÃO PEDAGÓGICA 

Objetivo Estratégias 

- Otimizar os tempos e 

espaços da coordenação 
pedagógica 

- Manter o espaço de coordenação 

pedagógica de forma a facilitar o acesso a 
materiais de consulta e à Equipe Pedagógica; 

- Fazer estudo dirigido com os professores da 

Proposta Pedagógica e o Currículo em 

Movimento da SEEDF; 

- Elaborar, participar e viabilizar a participação 

dos professores em oficinas e estudos de 

temas pertinentes à ação pedagógica, uma 

vez por mês; 

- Garantir acesso à computadores com 

internet no laboratório de informática para 

realização de pesquisas, lançamentos no 
Diário Eletrônico, elaboração de atividades, 

bem como outras atividades que necessitam 

de tal suporte tecnológico. 

- Organizar estudos coletivos mensais nos 

momentos de coordenação pedagógica, 

juntamente com a Equipe Pedagógica 
(Supervisor e coordenador) e demais 

profissionais habilitados a expor sobre temas 

pertinentes listados pelos docentes; 

- Manter a organização do espaço da sala de 

coordenação pedagógica de forma a facilitar o 

acesso a materiais de consulta e à Equipe 

Pedagógica,  



- Realizar, semanalmente, o planejamento por 

ano com a participação de, pelo menos, 1 

membro da Equipe Pedagógica 

- Realizar oficinas de confecção de materiais 

de suporte para alfabetização, 

reagrupamentos e Projetos Interventivos; 

 
GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Estratégias 

- Realizar sistematicamente 

avaliações com vistas a 

aperfeiçoar o processo de 
gestão, bem como melhorar 

as condições de sucesso na 

aprendizagem dos alunos 

- Melhorar o índice do IDEB, 

identificando, em conjunto 

com a comunidade escolar, 

ações pedagógicas que nos 

levam a um melhor 

desempenho; 

- Analisar, em conjunto com 

os profissionais da escola, os 

resultados dos exames de 
larga escala, bem como seus 

indicadores, com vistas a 

elaborar e implementar ações 

voltadas para a superação 

das fragilidades indicadas 

 

- Elaborar junto com a Comunidade Escolar 

calendário específico de reuniões de 

planejamento e avaliação das ações e 
resultados, com a finalidade de aperfeiçoar o 

processo de gestão administrativa, financeira 

e pedagógica, bem como mensurar o 

desempenho dos alunos em reuniões 

específicas para este fim; 

- Aplicar os diversos instrumentos avaliativos 
disponibilizados pela SEEDF, utilizando seus 

resultados associados àqueles obtidos 

através de processos avaliativos próprios da 

Escola, para subsidiar a definição de 

estratégias específicas para cada turma, para 

proporcionar a todos os alunos a possibilidade 

de atingir as competências/habilidades 

curriculares. As avaliações deverão ser 

sistematizadas em fóruns de rendimento 

semestrais. 

- Analisar, em conjunto com os profissionais 

da escola, os resultados dos exames de larga 
escala, bem como seus indicadores, com 

vistas a elaborar e implementar ações 

voltadas para a superação das fragilidades 

indicadas. 



- Reorganizar salas de aula, criando espaço 

incentivador da aprendizagem; 

- Incrementar a sala de informática; 

- Criar grupos de estudos, com auxílio da 

Educação Integral; 

- Instalar telas interativas em pelo menos duas 

salas de aula; 

- Fomentar a leitura e atividades culturais com 

diversidade de ações nos ambientes da 

biblioteca e sala de vídeo, com apoio de 

professores readaptados; 
- Ter domínio dos conceitos pedagógicos. 

 
GESTÃO PARTICIPATIVA 

Objetivos Estratégias 

- Agregar os esforços de toda 

a Comunidade Escolar com o 

intuito de cumprir as metas 
contidas nesta PP, 

implementando o trabalho 

coletivo como metodologia de 

trabalho da Unidade Escolar 

Entende-se como trabalho 

coletivo a efetiva participação 

da Comunidade Escolar (pais, 

alunos, professores e demais 

funcionários) nas atividades 

de planejamento, execução e 

avaliação das ações 

específicas deste Plano e da 
Proposta Pedagógica. 

- Realizar reuniões convidando a todo o grupo 

de pais para apresentação do Plano de 

Trabalho, publicização da PP, bem como 
demais documentos da SEEDF e ações 

específicas; 

- Utilizar materiais e dados estatísticos 

diversos para sensibilizar os pais e a 

Comunidade Escolar quanto à importância de 

sua participação para garantir o sucesso na 

aprendizagem dos alunos; 

- Discutir e identificar em conjunto com a 

comunidade as necessidades da escola; 

- Realizar reuniões pedagógicas frequentes 

para planejamento e avaliação das ações da 

Unidade de Ensino com a participação de 
todos os funcionários da Escola e demais 

segmentos da Comunidade Escolar; 



- Efetivar/ ampliar a 

participação do Conselho 

Escolar. 

- Implementar conselhos de classe 

participativos, envolvendo pais, alunos e 

professores; 

- Tornar o Conselho Escolar sempre atuante 

nas ações e decisões da Escola, por meio de 

sensibilização quanto à importância desta 

instância de caráter consultivo, deliberativo e 

fiscal. 

- Organizar 1 reunião no início do ano para 

junto com o Conselho Escolar definir a 
freqüência e a forma da participação de seus 

membros nas atividades da Escola e, a partir 

daí determinar o cronograma para o restante 

do ano; 

- Realizar reuniões periódicas de 

planejamento, divulgação e avaliação, 
convidando à participação todos os membros 

do Conselho Escolar; 

 
GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos Estratégias 

- Realizar, pelo menos 3 

atividades (oficinas, palestras 

etc.) de capacitação para 

cada segmento de 

profissionais da Escola 

durante o ano; 

- Realizar, pelo menos, 3 

grandes confraternizações 
entre todos os funcionários da 

Escola, bem como outras 

estratégias que contribuam 

com o fortalecimento do clima 

- Aumentar a motivação dos profissionais 

atuantes na Unidade de Ensino através de: 

1) Aperfeiçoamento profissional no ambiente 

de trabalho (Escola), através de oficinas, 

palestras, capacitação em serviço, estudos 

coletivos, contando com parcerias de 

instituições diversas (EAPE, CRE, SENAC, 

Universidades etc.) e de profissionais da 
Comunidade Escolar, com temas pertinentes 

a todo o grupo ( ex.: ginástica laboral, noções 

de primeiros socorros) ou para cada segmento 
(Professores: psicogênese da língua escrita; 



de amizade e de afetividade, 

semestralmente;  

- Atender a todos os 

servidores em suas 

necessidades funcionais e 

observar os critérios legais 

pertinentes a cada segmento; 

psicomotricidade; produção de textos; 

confecção de materiais para alfabetização, 

inclusive com sucata; ludicidade e letramento; 

estratégias pedagógicas para o 3º Ciclo e 
Semestralidade; Carreira Assistência: como 

evitar acidentes de trabalho; manuseio e 

conservação de gêneros alimentícios; 

fortalecimento da participação nas 

proposições e ações da Escola). 

2) Proporcionar momentos de 

confraternização entre os profissionais para 
estabelecer um clima de amizade e 

afetividade, bem como buscar outras 

estratégias que contribuam com o 

fortalecimento do clima de amizade e 

afetividade; 

- Manter atualizados dados funcionais; 
- Orientar quanto a recesso, férias, abonos e 

requerimentos; 

- Cumprir prazos para entrega de 

documentos; 

- Mediar os conflitos pertinentes à gestão; 

- Ter o olhar voltado para tudo que aconteça 
na UE. 

-Recuperação PERIÓDICA dos quadros 

brancos das salas onde já apresentem 

desgastes; 

-Troca e manutenção dos bebedouros e filtros; 
-Manutenção e compra de umidificadores e 

ventiladores da escola. 

 
  



GESTÃO FINANCEIRA 
Objetivo Estratégias 

- Aperfeiçoar a utilização dos 

recursos financeiros com a 
participação da comunidade 

escolar 

- Convocar instituições responsáveis como 

APAM, CAIXA ESCOLAR E CONSELHO 
ESCOLAR, para deliberar sobre a utilização 

de recursos financeiros; 

- Dar transparência na aplicação das verbas, 

sempre com participação do Coletivo; 

- Adquirir equipamentos para setor desportivo 

(educação física): bolas, redes, bombas, aros, 
cordas, entre outros a serem listados e 

programados pelos professores da área. 

- Planejar e executar, dentro dos planos de 

trabalho possíveis, a recuperação das áreas 

de lazer e esportes. 

 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos Estratégias 

- Garantir transparência nas 

informações; 

- Realizar formação para os 

profissionais da escola para 

utilização da Plataforma SEI; 

- Garantir acesso à 

computadores com internet 

no laboratório de informática; 

- Divulgar ampla e 

sistematicamente todas as 
informações de interesse dos 

profissionais da Escola. 

- Realizar formação para os profissionais da 

escola para utilização da Plataforma SEI; 

- Garantir acesso à computadores com 

internet no laboratório de informática, para 

acesso à informação, bem como consulta e 

utilização dos sistemas da SEEDF, GDF e 

SEI; 

Organizar murais em diversos ambientes 

(corredores, sala dos professores, sala de 

servidores etc.) para divulgação sistemática 
de informações recebidas pela Escola e 

daquelas planejadas coletivamente (reuniões, 

cursos, concursos, eventos etc.) 

 
  



13 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

Os mecanismos de avaliação deverão ter por finalidade apontar os pontos 

negativos e positivos das ações realizadas na Escola e, mais ainda, buscar 

alternativas para aperfeiçoar as práticas da Escola e da Comunidade como um 
todo, sempre com vistas a melhorar as condições de aprendizagem de seus 

alunos, que são o porquê de tudo o que se realiza na educação escolar  

As ações aqui previstas serão permanentemente avaliadas e adequadas 
às necessidades que se apresentarem no período letivo, conforme estratégias 

descritas no Plano de Ação de Implementação da PP, bem como aquelas que 

possam ser elaboradas/executadas conforme demanda da Comunidade Escolar. 

 

 

  



14 – PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS ESPECÍFICOS 
14.1 – PLANOS DE AÇÃO DA GESTÃO, DOS SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS E OUTROS ESPAÇOS 

14.2 – PLANOS DE AÇÃO DOS PROFESSORES READAPTADOS 

14.3 – PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

14.4 – UNIDADES DIDÁTICAS 

14.5 – INVENTÁRIO SOCIAL, HISTÓRICO E CULTURAL DA 

COMUNIDADE ESCOLAR DO CED PROFESSOR CARLOS MOTA 

 

  



14.1.1 - Plano de ação equipe gestora 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE GESTORA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INTEGRAÇÃO AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
CRONOGRAMA 

 Aumentar o 
índice do IDEB; 

 Garantir o bom 
atendimento 
aos servidores 
da unidade 
escolar para o 
bom 
desempenho de 
suas funções; 

 Garantir 
transparência 
nas 
informações; 

 Aperfeiçoar a 
utilização dos 
recursos 
financeiros com 
a participação 
da comunidade 
escolar; 

 Melhorar o índice do 
IDEB, identificando, 
em conjunto com a 
comunidade escolar, 
ações pedagógicas 
que nos levam a um 
melhor desempenho; 

 Atender a todos os 
servidores em suas 
necessidades 
funcionais e observar 
os critérios legais 
pertinentes a cada 
segmento; 

 Utilizar a totalidade 
dos recursos do 
PDAF, PDDE, PDE 
de acordo com as 
necessidades 
pedagógicas e 
administrativas 
respeitando a 
legislação para 
aplicação das 
verbas; 

 Reativar a APAM 
para criar um fundo 
de reserva para 
emergências. 

 Reorganizar salas de aula, 
criando espaço incentivador da 
aprendizagem; 

 Incrementar a sala de 
informática; 

 Criar grupos de estudos, com 
auxílio da Educação Integral; 

 Instalar telas interativas em 
pelo menos duas salas de aula; 

 Implementar conselhos de 
classe participativos, 
envolvendo pais, alunos e 
professores; 

 Fomentar a leitura e atividades 
culturais com diversidade de 
ações nos ambientes da 
biblioteca e sala de vídeo, com 
apoio de professores 
readaptados; 

 Manter atualizados dados 
funcionais; 

 Orientar quanto a recesso, 
férias, abonos e requerimentos; 

 Cumprir prazos para entrega de 
documentos; 

 Convocar instituições 
responsáveis como APAM, 
CAIXA ESCOLAR E 
CONSELHO ESCOLAR, para 

 Ser o agente de 
ligação e 
integração entre 
a escola e a 
comunidade; 
compreendendo 
o “locus” sócio-
político no qual 
está inserida a 
comunidade, 
para poder 
desempenhar 
suas 
atribuições, 
competências e 
funções; 
 
 

 Análise dos 
resultados do 
IDEB; 

 Avaliação dos 
resultados 
obtidos na 
avaliação 
institucional; 

 Acompanhamen
to e supervisão 
da comunidade 
escolar e 
conselheiros 
fiscais; 

 Análise, 
supervisão e 
controle das 
ações 
realizadas. 

 Ano letivos de  
2019. 



deliberar sobre a utilização de 
recursos financeiros; 

 Discutir e identificar em conjunto 
com a comunidade as 
necessidades da escola; 

  Ler, consultar, interpretar e 
aplicar as leis; 

 Gerenciar toda a estrutura 
funcional da Unidade Escolar; 

 Ter domínio dos conceitos 
pedagógicos; 

 Dar transparência na aplicação 
das verbas, sempre com 
participação do 
Coletivo; 

  Mediar os conflitos pertinentes 
à gestão; 

 Ser o articulador do processo 
pedagógico, priorizando os 
aspectos 
filosóficos, educacionais e 
humanos, tendo em vista as 
ações democráticas da escola; 

  Ter o olhar voltado para tudo 
que aconteça na UE ; 

 Adquirir equipamentos para 
setor desportivo (educação 
física): bolas, redes, bombas, 
aros, cordas, entre outros a 
serem listados e programados 
pelos professores da área.  

 Planejar e executar, dentro dos 
planos de trabalho possíveis, a 
recuperação das áreas de lazer 
e esportes; 

  Pintura e manutenção da 
escola. 

 Poda das árvores e áreas 
comuns. 



  Pintura e arte dos muros da 
escola. 

 Ampliar o acervo para pesquisa 
na sala de leitura/biblioteca do 
CED Carlos Mota assim como 
equipar o ambiente com 
estantes de demonstração e 
exposição. 

 Recuperação PERIÓDICA dos 
quadros brancos das salas onde 
já apresentem desgastes; 

 Organizar e ampliar o setor de 
reprografia com os insumos 
necessários para atender as 
demandas da escola. 

  Troca e manutenção dos 
bebedouros e filtros; 

  Manutenção e compra de 
umidificadores e ventiladores da 
escola. 

 



14.1.2 - Plano de Ação Sala de Recurso 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
 

PLANO DE AÇÃO SALA DE RECURSO 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INTEGRAÇÃO AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
CRONOGRAMA 

 Desenvolver 
diferentes 
atividades com os 
alunos PNEs; 

 Fornecer apoio 
aos professores 
que possuem 
turmas de 
inclusão; 

 Promover 
condições de 
acesso, 
participação e 
acesso dos 
alunos PNEs; 

 Assegurar 
condições para a 
continuidade dos 
estudos nos 
demais níveis de 
ensino.  

 

 Desenvolver atividades 
diversificadas com 
todos os alunos PNEs 
matriculados na escola 
complementando sua 
formação através da 
Sala de Recursos e 
nos demais espaços 
escolares, fazendo 
com que os alunos se 
integrem cada vez 
mais na escola 
preparando-os para 
terem cada vez mais 
autonomia, sendo 
pessoas atuantes e 
participativas no 
mundo em que 
vivemos. 

 Entrevistas com a família 
para diagnóstico inicial; 

 Visitas aos alunos nas 
salas de aula; 

 Conversas constantes 
com a família e os 
professores; 

 Exposição dos trabalhos 
dos alunos e fotografias 
dos atendimentos em 
murais na Escola; 

 Atividades que contribuam 
para a melhoria na 
autoestima; 

 Atendimento aos alunos 
com atividades 
diversificadas; 

 Garantir a 
transversalidad
e das ações 
desenvolvidas 
nas salas de 
recursos com 
todos os 
segmentos da 
escola. 

 Observação 
constante das 
atividades 
desenvolvidas; 

 Conversas 
constantes com a 
clientela 
atendida, 
professores e 
família; 

 Ano letivo de 
2019. 

 
  



14.1.3 – Plano de Ação Biblioteca 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
 

PLANO DE AÇÃO BIBLIOTECA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INTEGRAÇÃO AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
CRONOGRAMA 

 Proporcionar 
aos alunos 
acesso livre e 
permanente à 
Biblioteca 
Escolar; 

 Transformar o 
espaço da 
biblioteca num 
ambiente 
acolhedor; 

 Promover em 
articulação com 
os professores 
de Língua 
Portuguesa 
ações que 
promovam o 
desenvolviment
o de 
competências 
na área de 
leitura; 

 

 Fazer da 
biblioteca um 
espaço 
dinâmico, 
proporcionando 
sua utilização 
com atrações 
criativas, 
inovadoras e 
cativantes no 
sentido de 
promover o 
gosto e o hábito 
pela leitura 

 Organizar materiais de apoio 
para estudo; 

 Trabalhar em conjunto com os 
professores; 

 Proporcionar empréstimo de 
livros a alunos e professores; 

 Promover atividades 
diversificadas como: contação 
de histórias, histórias com 
fantoches e etc; 

 Divulgar as ações realizadas 
pelos docentes em parceria 
com a biblioteca; 

 Disponibilizar o acervo da 
biblioteca para uso nas 
substituições a ausências de 
professores; 

 Promover palestras com 
autores; 

 Incentivar e participar da 
elaboração de projetos de 
leitura; 

 Auxiliar no desenvolvimento de 
ações que promovam a leitura: 
Saraus, palestras, festivais de 
leitura, apresentações teatrais e 
etc. 

 Promover um 
trabalho conjunto 
com professores e 
alunos sondando 
constantemente 
oportunidades em 
que a Biblioteca 
Escolar pode 
contribuir com o 
trabalho 
pedagógico. 

 Avaliar 
periodicamente o 
funcionamento da 
biblioteca escolar e 
suas ações de 
parceria com os 
docentes na 
realização do 
trabalho 
pedagógico; 

 Ano letivo de 
2019. 



14.1.4 – Plano de Ação Sala de Informática 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
 

PLANO DE AÇÃO SALA DE INFORMÁTICA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
Responsáveis CRONOGRAMA 

 Implantar uma 
cultura de 
informatização, 
com vistas a 
modernizar e 
transformar o 
CEDCM em uma 
escola-modelo 
(referência de 
ensino no DF). 

 Colaborar com o 
sistema de 
administração 
dos recursos 
financeiros e 
materiais da 
escola, 
possibilitando o 
controle, 
acompanhament
o e o uso racional 
dos mesmos; 

 Possibilitar ao 
corpo docente e 
servidores, 
acesso à internet, 
por meio do 
laboratório de 
informática, 

 Garantir mais um 
recurso 
pedagógico que 
auxilie o 
aprendizado da 
comunidade de 
alunos e alunas, 
representando um 
importante passo 
no processo de 
inclusão digital, 
que ora se 
apresenta como 
meta em diferentes 
políticas públicas 
no Brasil.  

 Possibilitar aos 
alunos 
conhecimentos 
gerais na área de 
informática 
capacitando-os a 
utilizar a tecnologia 
em suas 
pesquisas, 
desenvolvimento 
de trabalhos e 
troca de 
informações. 

 Realização de oficinas e 
práticas aos 
professores/servidores 
para reconhecimento do 
potencial do laboratórios, 
os docentes apresentam 
planos de trabalho com os 
alunos no espaço do 
mesmo; 

  Aprendizado direto do 
usuário manuseando o 
equipamento; 

 Oferecer a professores e 
alunos devida formação 
teórica, que possibilite o 
bom uso das ferramentas 
disponíveis. 

 Formar grupos de, no 
máximo 20 alunos (dois por 
máquina), que serão 
atendidos em encontros 
quinzenais de 50 minutos. 
Excepcionalmente, podem 
ocorrer encontros 
semanais, conforme a 
disponibilidade de espaço 
e recursos. 

 Instalação de Caixa 
de 
Sugestão/Críticas 
no espaço do 
laboratório; 

 Reuniões 
ordinárias 
semestrais com a 
equipe gestora, 
alunos e 
comunidade para 
avaliar o 
funcionamento do 
laboratório; 

 Reuniões 
extraordinárias 
conforme 
necessidade, para 
tratar de assuntos 
pertinentes ao 
funcionamento, 
princípios e 
manutenção do 
laboratório. 

 

 Equipe Gestora; 
 Professor 

responsável 
pelo laboratório. 

Divulgação das 
atividades, 
atribuições e 
normas do 
laboratório. 

Março a 
novembro 

Alimentação da 
página da 
escola no 
FACEBOOK. 

Março a 
Dezembro 

Seleção de 
alunos 
monitores. 

Março e abril 

Curso Básico 
aos professores. 

Abril e Maio 

Acompanhamen
tos dos projetos 
interdisciplinares
. 

Março a 
dezembro 



tendo neste mais 
um importante 
recurso para os 
trabalhos 
pedagógicos. 

 Permitir a 
inclusão digital de 
significativas 
parcelas de 
crianças, jovens 
e adultos da 
comunidade do 
Lago Oeste.  

 Ofertar, na 
medida do 
possível, à 
comunidade 
escolar cursos de 
capacitação nas 
novas 
tecnologias da 
informação e 
comunicação 
(NTIC). 

 Melhorar os 
níveis de 
aprendizagem 
ofertados pela 
instituição, 
buscando 
padrões mais 
elevados na 
classificação das 
avaliações 
nacionais de 
aprendizagem.  

 

 Proporcionar ao 
aluno a percepção 
da importância do 
exercício da 
comunicação e uso 
de modernas 
tecnologias como 
forma de obtenção 
de conhecimentos. 

 

 Organização dos 
equipamentos, programas, 
software, 

 Elaborar   “normas de 
convivência” de uso no 
laboratório; 

 Implementar as seguintes 
fases: 
Fase 1 – Sensibilização e 
formação inicial aos 
docentes; 
Fase 2 – Sensibilização e 
atendimento aos alunos; 
Fase 3 – Sensibilização e 
atendimento à 
comunidade. 
 

 Acompanhamento dos 
alunos em seus trabalhos e 
pesquisas individuais; 

 Desenvolvimento de 
projetos na área de 
informática envolvendo 
toda comunidade escolar; 

 Curso básico de 
informática aos alunos de 
Ensino Médio; 

 Criação de atividades 
escritas: Utilização de 
editores de textos e 
planilhas eletrônicas; 

 Criação e manutenção de 
um Blog para divulgação 
das atividades 
desenvolvidas na escola; 
 
 

Preparação dos 
alunos 
monitores. 

Maio e junho 

Acesso à 
internet para 
pesquisas à 
professores e 
alunos. 

Março a 
Dezembro. 

Atualização e 
instalação de 
novos 
softwares. 

Abril e Maio 

Construção e 
manutenção do 
Blog da Escola. 

Abril a 
Dezembro 

Acompanhamen
to das turmas 
com atividades 
nos horários 
vagos. 

Março a 
Dezembro. 

 
  



14.1.5 – Plano de Ação Secretaria 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
 

PLANO DE AÇÃO SECRETARIA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INTEGRAÇÃO AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
CRONOGRAMA 

 Favorecer a 
comunicação interna 
dentro da Instituição de 
Ensino; 

 Buscar a interação 
secretaria escolar, 
pais, equipe gestora, 
professor e aluno; 

  Receber, expedir e 
controlar dados sobre 
o desempenho, 
avaliação e frequência 
dos alunos; 

 Expedir atestados e 
declarações e prestar 
informações sobre 
conceitos, faltas e 
documentação dos 
alunos; 

 Buscar a interação 
constante com a 
Equipe Gestora e  
Coordenadores; 

 Conhecer e participar 
da elaboração do PPP 
da Instituição de 
Ensino; 

 Priorizar o atendimento 
ao público; 

 Aprimorar 
recursos 
humanos e 
materiais 
visando o 
atendimento 
adequado e 
eficaz, 
diante dos 
desafios e 
exigências 
da 
comunidade, 
atendendo 
com 
qualidade 
todos 
segmentos 
da 
Instituição 
Educacional,  

 Organizar e manter atualizado o 
arquivo escolar; 

 Manter atualizados os registros 
escolares dos alunos no sistema 
informatizado; 

 Zelar pelo uso adequado e 
conservação dos materiais e 
equipamentos 
da secretaria; 

 Orientar os professores quanto ao 
prazo de entrega e recolhimento do 
Livro Registro de Classe com os 
resultados da freqüência e do 
aproveitamento escolar dos alunos; 
Comunicar imediatamente à 
direção toda irregularidade que 
venha 
ocorrer na secretaria da escola; 

 Participar de eventos, cursos, 
reuniões, sempre que convocado, 
ou por 

        iniciativa própria, desde que 
autorizado pela direção, visando ao 
aprimoramento profissional de sua 
função; 

 Participar da avaliação institucional; 

 Trabalho 
conjunto com 
toda 
comunidade 
escolar; 

 Observação e 
análise 
constante do 
funcionamento 
da secretaria. 

 Ano letivo de 
2019. 



14.1.5 - Plano de Ação Coordenação Pedagógica 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
 

PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INTEGRAÇÃO AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
CRONOGRAMA 

 Trabalhar em parceria com 
a equipe gestora e 
professores; 

 Estimular ações de 
formação continuada; 

 Orientar e auxiliar a equipe 
docente nas elaborações 
das Diretrizes Curriculares 
e planos de aula; 

 Fazer um elo de ligação 
entre a Equipe de 
Coordenação Pedagógica 
da Coordenação de 
Ensino Regional e os 
professores da escola; 

 Orientar professores que 
demonstrem alguma 
dificuldade; 

 Acompanhar o 
planejamento, execução e 
avaliação das atividades 
pedagógicas e didáticas; 

 Estimular a utilização de 
metodologias 
diversificadas que 
respeitem as diferenças; 

 

 Ser um elo de 
ligação constante 
entre a 
Coordenação 
Pedagógica da 
Coordenação 
Regional de 
Ensino, a equipe 
gestora da escola 
e os professores, 
contribuindo para 
o 
desenvolvimento 
de práticas 
pedagógicas que 
valorizem o 
trabalho 
transdisciplinar. 

 Promover ações para 
construção e avaliação 
constante do PPP da 
Escola; 

 Promover ações para 
elaboração conjunta do 
plano de ação da escola; 

 Organizar o calendário 
anual de atividades da 
escola; 

 Promover reuniões de 
formação continuada: 
estudo do Currículo, do 
PPP da Secretaria, das 
Diretrizes de Avaliação e 
etc; 

 Selecionar materiais e 
recursos para os 
encontros de estudo; 

 Promover momentos de 
planejamento pedagógico 
que valorizem a 
interdisciplinaridade; 

 Acompanhar os registros 
realizados pelos 
professores em diários de 
classe, relatórios e outros; 

 Promover um 
trabalho conjunto 
com a 
Coordenação 
Pedagógica da 
Regional de 
Ensino, Equipe 
Gestora, 
professores, alunos 
e demais 
funcionários da 
escola; 

 Discutir 
constantemente 
com os grupos de 
trabalho as ações 
desenvolvidas 
pelos 
coordenadores 
avaliando para 
buscar subsídios 
para a realização 
de novas ações. 

 Ano letivo de 2019. 



 Promover encontros para 
estudo e avaliação da 
proposta pedagógica; 

 Promover diagnóstico das 
turmas para conhecimento 
das dificuldades e busca 
de alternativas de 
superação; 

 Organizar os Conselhos 
de Classe Participativos; 

 Promover encontros para 
analisar os resultados da 
Instituição: IDEB, Prova 
Brasil, além dos 
resultados dos alunos nas 
avaliações internas; 

 Acompanhar a elaboração 
de trabalhos e provas e 
testes que serão aplicados 
aos alunos; 

 
 
 
 
 
  



14.2 – PLANOS DE AÇÃO DOS PROFESSORES READAPTADOS 
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
NOME DO PROJETO: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: Sonivalda Matutino Charchat 24.611-5, Joelma Almeida do Nascimento 201.483-1 
. 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO PRAZOS 
 Através da 

observação da 
alimentação dos 
alunos na escola 
surgiu a 
necessidade de 
orientação desses 
alunos, visto que 
muitos não possuem 
conhecimento sobre 
a importância do 
horário correto de se 
alimentar, 
demonstram hábitos 
de grande consumo 
de guloseimas e não 
conhecem com 
profundidade a 
importância de uma 
alimentação 
variada, equilibrada 
e completa. 

 Desenvolver junto aos 
alunos o Programa de 
Alimentação 
Saudável, promovido 
pela SEDF, através 
das orientações das 
Diretrizes da 
Alimentação 
Saudável, fomentando 
o consumo de 
alimentos aceitos nas 
Diretrizes, bem como 
os que são ofertados 
na escola; 

 Contribuir para um 
melhor conhecimento 
dos alunos acerca da 
importância de uma 
alimentação variada, 
equilibrada e 
completa. 

 Acompanhar o cardápio de 
Alimentação Escolar 
enviado pela SEDF; 

 Acompanhar o depósito de 
merenda escolar e 
qualidade dos alimentos; 

 Observar do Plano de 
Distribuição de Merenda 
Escolar; 

 Buscar a realização de 
palestras aos alunos sobre 
alimentação saudável; 

 Participar da coordenação 
coletiva com professores 
para elaboração de 
atividades diversas 
informativas sobre o 
assunto para trabalho com 
os alunos em sala de aula. 

 Observar e acompanhar o 
cardápio oferecido na 
escola aos alunos, 
obedecendo orientação das 
nutricionistas da SEDF. 

 Materiais 
pedagógicos 
diversos; 

 Recursos 
humanos; 

 A avaliação 
será feita 
através da 
observação 
dos alunos e 
pesquisas no 
ambiente 
escolar. 

 Ano letivo de 
2019. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
NOME DO PROJETO: INTERVALO DIRIGIDO 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: Gabriela Galvão Rufino matr. 38.011-3, Maria do Amparo Silva de Almeida matr.039.950-7   
 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO PRAZOS 
 Através da 

observação dos 
alunos durante 
o intervalo 
observou-se a 
presença de 
conflitos e 
problemas de 
relacionamento 
entre eles, o 
que muitas 
vezes gera 
grande 
transtorno entre 
os alunos, além 
da presença de 
estudantes 
vitimados por 
quedas e 
machucados 
em geral. 

 

 Desenvolver junto aos 
alunos a 
conscientização da 
importância do bom 
relacionamento e 
brincadeiras sadias. 

 Trabalhar com os 
alunos os conceitos 
de paz, respeito 
mútuo, solidariedade, 
amizade e bons 
valores; 

 Oferecer aos alunos 
oportunidade de 
atividades variadas 
durante o intervalo. 

 Reduzir os riscos de 
acidentes através da 
orientação. 

 Realização de atividades 
dirigidas com os alunos: 
Pular corda, bambolê, 
pular elástico, jogos 
diversos; 

 Confecção com os alunos 
de jogos e brinquedos 
diversos com sucata para 
utilização no intervalo. 

 Buscar palestras sobre a 
importância do bom 
comportamento e boa 
relação com os colegas; 

 Oferecer diferentes livros 
para alunos interessados 
na leitura; 

 Propor rodas de conversa 
e bate papo; 

 Propor a realização de 
brincadeiras antigas. 

 Materiais 
pedagógicos 
diversos; 

 Cordas, bolas, 
jogos de 
damas, xadrez 
e etc; 

 Materiais de 
sucata em 
geral. 

 A avaliação será 
feita através da 
observação dos 
alunos no intervalo 
e as mudanças de 
comportamento 
geradas a partir da 
realização do 
projeto. 

 Ano letivo 
de 2019; 

 
  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
NOME DO PROJETO: PROJETOS PEDAGÓGICOS DE SUCESSO 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: Cátia de Carvalho C. Tenedini de Freitas, matr. 26165-3 e Dayse Luci de M. Campelo matr. 300.042-7. 
 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO PRAZOS 
 O espaço da 

coordenação 
coletiva é 
ambiente 
fomentador da 
construção 
coletiva de 
projetos que 
visem o 
sucesso do 
projeto político 
pedagógico da 
escola, sendo 
necessária a 
articulação de 
toda 
comunidade 
escolar para a 
elaboração de 
projetos que 
realmente 
funcionem na 
prática. Diante 
dessa 
necessidade 
propomos 
contribuir na 
articulação e 

 Oportunizar as 
discussões com toda 
a comunidade escolar 
a fim de contribuir na 
elaboração da 
Proposta Pedagógica 
da Unidade de 
Ensino, organização 
das ideias e 
contribuição na 
elaboração e 
atualização da 
proposta; 

 Organizar as 
discussões com a 
equipe do Ensino 
Médio para a 
elaboração do projeto 
do Programa Ensino 
Médio Inovador, além 
de contribuir para a 
realização dos 
projetos; 

 Promover o 
levantamento de 
necessidades da 
Instituição de Ensino 
para elaboração de 

 Participar das 
coordenações coletivas; 

 Criar um elo entre toda 
comunidade escolar, 
oportunizando 
momentos de discussão 
a fim de promover uma 
efetiva construção da 
proposta pedagógica 
que realmente atenda 
interesses de toda 
comunidade; 

 Colaborar com a gestão 
da escola a fim de 
promover discussões 
com os envolvidos no 
Ensino Médio a fim de 
elaborar e executar o 
Programa de 
Redesenho Curricular 
proposto pelo PROEMI. 

 Elaborar pesquisas, 
questionários a toda 
comunidade escolar a 
fim de propiciar 
momentos de avaliação 
institucional; 

 Recursos 
didáticos 
diversos; 

 Livros 
diversos de 
orientações 
pedagógicas. 

 Observação da 
elaboração e 
aplicação de 
diferentes 
projetos. 

 Ano letivo de 
2019. 



organização 
das ideias de 
toda 
comunidade 
escolar 
contribuindo 
para a 
elaboração e 
aplicação de 
diferentes 
projetos como o 
PROEMI, 
projetos 
entregues ao 
Ministério 
Público para a 
parceria com a 
Cetema; 

projetos para o 
Ministério Público na 
parceria com a 
Cetema, a fim de 
buscar recursos 
necessários para a 
realização dos 
projetos pedagógicos 
da Unidade de 
Ensino. 

 Contribuir auxiliando 
na aplicação das 
verbas oriundas do 
Programa Mais 
Educação, elaborando 
projetos para 
aquisição de materiais 
a fim de utilizar o 
recurso da melhor 
forma. 

 Participar e fomentar 
discussões 
necessárias à 
realização da 
Avaliação 
Institucional. 

 

 Colaborar com o 
coordenador da 
Educação Integral na 
realização das 
atividades dando 
suporte na organização 
geral do Programa; 

 Auxiliar a gestão 
escolar na utilização da 
verba do Programa 
Mais Educação, 
colaborando para o 
bom funcionamento do 
projeto. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
NOME DO PROJETO: Orientação Técnico Pedagógica  
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: Marlene Ormezinda Carneiro matr. 20.540-0 
 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO PRAZOS 
 Muitos 

professores 
demonstram 
dificuldades no 
preenchimento 
de 
documentações 
escolares como 
diários, relatórios 
de alunos, atas 
diversas, assim 
surge-se a 
necessidade de 
um apoio ao 
educador para 
que esses 
documentos 
sejam 
preenchidos de 
forma correta e 
eficaz.  

 Trabalhar com os 
professores a 
importância e 
necessidade do 
preenchimento diário 
do Diário Escolar; 

 Orientar os 
professores quanto ao 
preenchimento correto 
do Diário Escolar; 

 Acompanhar os 
professores no 
preenchimento dos 
Diários Escolares, 
Relatórios de alunos, 
atas e demais 
documentos 
escolares. 

 Participar das 
coordenações coletivas 
passando aos 
professores informações 
importantes da 
secretaria escolar; 

 Acompanhar 
diariamente os 
professores no 
preenchimento dos 
diários; 

 Elucidar dúvidas dos 
professores quanto ao 
preenchimento de 
diferentes documentos 
que envolvam a vida 
escolar do aluno; 

 Colaborar com a sala de 
recursos e o serviço de 
apoio à aprendizagem 
no preenchimento de 
documentos dos alunos. 

 Materiais 
diversos para 
confecção de 
cartazes 
informativos 
aos 
professores. 

 A avaliação será 
feita através do 
acompanhamento 
diário do trabalho de 
escrituração escolar 
dos professores. 

 Ano letivo 
de 2019; 

 
  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
NOME DO PROJETO: Hora da Leitura 
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: Nadir M. C. R. Santana matr. 300.327-2,Eurídes Caetano Vasconcelos matr.0031.312-2, Otílio Donizetti 
Moreira matr. 0049.625-1, Danilo de Araújo matr.0039.227-8, Magali Santana Oliveira matr. 39.303-7 
 

JUSTIFICATIVA OBJETIVOS ATIVIDADES RECURSOS AVALIAÇÃO PRAZOS 
 Hoje a evolução 

tecnológica 
oferece aos 
alunos grande 
variedade de 
estímulos: 
Internet, 
videogame, 
televisão. A 
biblioteca escolar 
necessita 
oferecer muito 
mais que livros 
guardados nas 
estantes, 
precisamos 
alimentar a 
imaginação dos 
alunos e 
oferecer-lhes 
experiências 
vivas através da 
leitura, para que 
se tornem 
indivíduos 
conscientes e 
críticos. 

 Incentivar o hábito e 
o gosto pela leitura; 

 Formar cidadãos 
críticos e letrados 
com proficiência.  

 Participar das 
coordenações coletivas 
passando aos 
professores informações 
importantes da biblioteca 
escolar e buscando 
sugestões para o 
trabalho; 

 Contação, reconto e 
interpretação de histórias 
pelos alunos; 

 Dramatizações; 
 Apresentação com 

fantoches; 
 Recital de poesia; 
 Café Literário; 
 Oficina de Leitura e 

confecção de 
personagens; 

 Apresentações em datas 
comemorativas. 

 Entregar livros didáticos 
aos alunos; 

 Apresentar livros 
destinados aos 
professores; 

 

 Livros de 
diversos gêneros 
literários/textuais; 

 Mapas; 
 Aparelho de som; 
 Palco; 
 Cds; 
 Dvds.  

 A avaliação será 
feita através da 
observação do 
entusiasmo dos 
alunos em 
participar das 
atividades 
oferecidas. 

 Ano letivo 
de 2019; 
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14.3 – PLANO DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
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Aprendi com o Mestre da Vida que viver 
é uma experiência única, belíssima, 
mas brevíssima. E, por saber que a vida 
passa tão rápido, sinto necessidade de 
compreender minhas limitações e 
aproveitar cada lágrima, sorriso, 
sucesso e fracasso como uma 
oportunidade preciosa de crescer”. 
“ 

                                                            ( Augusto Cury ) 
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1 - Apresentação 
 

 
Esse plano de ação representa a tentativa de sistematização dos 

fundamentos políticos, das concepções pedagógicas, da organização do 

trabalho e, portanto, das atividades desenvolvidas no Centro Educacional 

Professor Carlos Ramos Mota direcionadas à educação integral. 

A escola, apesar de todas as transformações ocorridas, especialmente 

em razão dos avanços tecnológicos, é o principal local onde a educação se 

desenvolve de forma intencional e sistemática. Nesse sentido, cabe a cada 

instituição escolar, “mesmo pertencendo a um sistema público, definir feição 

própria, desenvolver projetos que atendam às necessidades especificas de seus 

alunos, voltando-se para a comunidade, onde se insere, e acompanhar os 

avanços científico-tecnológicos” (Currículo da Educação Básica – GDF, 2000:12) 

e agora o Currículo em Movimento 2013 em fase de implantação. 

O CED Professor Carlos Ramos Mota atende desde o primeiro ano do 

Ensino Fundamental até o terceiro ano do ensino médio, bem como no turno 

noturno possui os três segmentos do EJA e ensino médio regular. O Centro de 
Ensino Educacional Carlos Mota atende a um público de aproximadamente 1200 

alunos, distribuídos em três turnos de atendimento (manhã, tarde e noite).  

A Educação Integral na Instituição tem se mostrado como efetiva 

ferramenta para alcançar os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem 

e que se encontram muitas vezes em situação de risco. O programa visa 

obedecer os seguintes princípios da Educação Integral propostos no Currículo 
de Educação Básica: 

 

• Integralidade: a educação integral é um espaço privilegiado para se 

repensar o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o 

grande desafio de discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que 

não se deve reduzir a educação integral a um simples aumento da carga horária 

do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação 

integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para 



todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que 

a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos 

aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas 

áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, 

entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 
Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito 

Federal, ao elaborar seu projeto políticopedagógico, repense a formação de seus 

alunos de forma plena, crítica e cidadã.  

 

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada  a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 
campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação.  

 

• Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na 

escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de 

muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os 

alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de 

uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem 

aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 
 • Diálogo Escola e Comunidade: as escolas que avançaram na qualidade 

da educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade 

(BRASIL, 2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola 

num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo 

do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como 

um polo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades 
sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar 

saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares.  

• Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a 

cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se 

restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade 



como igrejas, salões de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos 

comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na 

gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. Torna-

se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos 

do território em que a escola se encontra, planejando trilhas de aprendizagem e 
buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil 

organizada e poder local, com vistas à criação de projetos socioculturais 

significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas.  

 

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 
aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não 

é só do professor ou da escola mas da rede, existindo uma corresponsabilidade 

pela educação e pela formação do educando. Nessa ambiência favorável ao  

diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola e da rede 

de ensino. Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito 

Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que 

tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas formas de 

manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes 

da escola pública. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o 

momento de despedida desse modelo com algumas resistências e medos, de 

lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, porém não mais convincentes e 
adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida 

melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a 

racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser uma 

aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 58). O projeto de educação integral 

orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 

Histórico-Cultural. 

 
  



2. JUSTIFICATIVA 
 

 A educação é um fenômeno histórico-social que se faz presente durante 

toda a existência do ser humano e se concretiza mediante as relações 
estabelecidas entre as pessoas e delas com as demais manifestações do mundo 

natural, físico, social, político, tecnológico e espiritual no decorrer dos tempos. 

  O Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota tem como 
missão formar cidadãos críticos e solidários, capazes de identificar e exercer 

direitos e deveres, pois concebe o aluno como sujeito social e histórico em 

permanente desenvolvimento, ou seja, em processo de aprendizado ininterrupto 

das diferentes dimensões humanas (afetividade, cognição, espiritualidades, 

corporeidade, entre outras). 

  Para efetivar essa missão de formar cidadãos surgiu a 

necessidade de um acompanhamento integral do aluno, principalmente 

daqueles que demonstram dificuldades no processo ensino-aprendizagem, 

assim surgiu na escola integral uma perspectiva de atender melhor esses alunos 

oferecendo atividades diferenciadas. O tempo de permanência dos alunos nas 

instituições escolares tem sido gradativamente ampliado. Os estudos indicam 

que esta ampliação possibilita um acesso mais adequado dos cidadãos aos 

processos formativos que o mundo globalizado requer, além de uma formação 

de qualidade que seja socialmente reconhecida. 

   

 A legislação brasileira, especialmente, a Constituição Federal (art. 

205) e a Lei de Diretrizes e de Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) 
preconizam o imprescindível vinculo colaborativo entre o Estado, a sociedade e 

a família para que se atinjam as finalidades da educação escolar. Em sintonia 

com os textos legais o Executivo local estabeleceu objetivos estratégicos para 

2007/2010 onde afirma a necessidade de “promover a melhoria da qualidade do 

ensino para a Educação Integral do educando, seu pleno desenvolvimento como 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

com a participação da família e a colaboração da sociedade”. 



Face às considerações acima e o contexto do Núcleo Rural Lago Oeste, 

o C.E.D. Professor Carlos Mota reafirma a missão institucional delineada no 

Projeto Político Pedagógico em construção na escola, qual seja a de formar 

cidadãos críticos e solidários, capazes de identificar e exercer direitos e deveres, 

pois concebe o aluno como sujeito social e histórico em permanente 

desenvolvimento, e estrutura o presente Plano de Ação para desenvolvimento 
do programa de governo “Escola Integral”.  

 

De um modo geral, os docentes nos encontros pedagógicos atentam para 
o fato dos alunos apresentarem grandes dificuldades nos processos de leitura, 

escrita e interpretação de textos. Projetos curriculares que complementam a 

Base Nacional Comum e a Parte Diversificada (LDBEN) prevista na legislação 

nacional e nos pareceres do Conselho de Educação do Distrito Federal, como 

no caso do Parecer 88/2006 serão mais bem desenvolvidos tendo a escola uma 

identidade cultural, associada ao tempo de desenvolvimento humano dos alunos 

atendidos.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



3 – OBJETIVOS 
 
 
3.1 – OBJETIVOS GERAIS: 
 

* Formar cidadãos críticos e conscientes, capazes de identificar e exercer direitos 

e deveres. 

 
 
 
 
 
3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 
* Desenvolver o raciocínio lógico e o posicionamento crítico diante dos fatos; 

 

* Melhorar o desempenho escolar; 

 

* Melhorar a leitura, interpretação e produção dos alunos; 

 

* Elevar o índice de aprovação em 20%, nos próximos dois anos, tendo em vista 

a realidade de escola rural. 

 

* Ampliar o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) da 

Instituição de modo a contribuir para que o Distrito Federal atinja o patamar de 

6,5 ou mais, a partir de 2014. 

 

 

 

 

 

 



4. OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Para a seleção dos alunos que participarão do turno integral 

observaremos aspectos relacionados ao processo ensino-aprendizagem. 
Participará do projeto uma média de 140 alunos distribuídos entre os turnos 

matutino e vespertino. 

 

O projeto será desenvolvido em espaços internos e externos. Utilizaremos 

para desenvolvimento do projeto o laboratório de informática, sala de leitura, 

quadra, pátio coberto, refeitório localizado no pátio coberto. 

 

As refeições serão servidas no refeitório que foi adaptado no pátio coberto 

da escola. Os alunos do matutino receberão lanche às 09h10min e os do 

vespertino às 15h00min. O almoço será servido às 12h10min. O cardápio 

obedecerá a previsão da Secretaria de Educação no Programa de Alimentação 

Escolar. 

 

Desenvolveremos os seguintes projetos: 

 Acompanhamento pedagógico (Campos do Conhecimento); 

 Projeto Voley e futsal; 

 Projeto Informática; 

 Capoeira 

 

Para desenvolvimento dos projetos realizaremos diversas oficinas como 

biscuit, culinária, confecção de bijuterias, artesanato com barro e argila, 

confecção de brinquedos com sucatas, show de talentos para apresentação de 

contos, poesias, jogral, palestras sobre diversos temas: bullyng, drogas, 

sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, 

direitos humanos, estatuto da criança e do adolescente, entre outros. 

 



Obedeceremos a seguinte grade horária:  

 

 

GRADE HORÁRIA 

 

MATUTINO VESPERTINO 

ENTRADA: 09h00min ENTRADA: 13h00min 

LANCHE: 09h10min ALMOÇO:12h10min ÀS 13h00min 

ALMOÇO: 12h10min ÀS 13h00min LANCHE: 15h15min 

SAÍDA: 13h00min SAÍDA: 16h00min 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Para desenvolvimento dos projetos serão necessários dois professores, 

uma média de 15 monitores, cozinheiro para preparo do almoço, coordenador 

para orientação das atividades a serem desenvolvidas, palestrantes. 

Serão necessários materiais diversos para desenvolvimento dos 

diferentes projetos. Listamos a seguir os materiais:  

 Acompanhamento pedagógico (Campos do Conhecimento): Materiais 

diversos de papelaria: Cadernos, lápis, borracha, apontador, papel A4, 

cartolina, papel almaço, cadernos e etc.  

 Projeto Vôlei e futebol: Bolas de voley, bolas futebol, redes, apitos, 

uniformes e etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CRONOGRAMA 
 

Os projetos serão desenvolvidos cinco dias por semana no período de dez 

meses, iniciando no mês de fevereiro e encerrando no mês de dezembro do ano 

letivo de 2018. Em complementação aos projetos realizaremos algumas ações 

descritas abaixo: 

 

Meses Atividades 

Março Palestra Sexualidade, gravidez na 

adolescência, doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Abril Oficinas de bisqui, artesanato com 

argila e barro. 

Maio Palestras sobre drogas, violência e 

bullyng. 

Agosto Oficinas de culinária. 

Setembro Oficina confecção de brinquedos com 
sucatas. 

Outubro  Show de talentos: dramatizações, 

jograis, apresentações de contos, 

poesias. 

Novembro Palestra sobre direitos humanos e 

estatuto da criança e do adolescente. 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

8. REGISTRO DE ATIVIDADES 
 
O registro das atividades é feito através de formulário de frequência 

desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação do DF e preenchido pelos 
diferentes monitores que atendem as turmas. O registro é feito diariamente e a 

coordenação acompanha os alunos faltosos, para não haver baixas no 

atendimento. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 
 

 

A avaliação do projeto será diagnóstica, processual e contínua. 

Avaliaremos a participação dos alunos durante as atividades, suas produções e 

seu envolvimento tanto nas atividades individuais, quanto coletivas. Durante todo 

o desenvolvimento do projeto os alunos serão chamados a relatar o que estão 

aprendendo, o que estão achando das atividades para possibilitar a percepção 

do processo de assimilação dos educandos. 
 

Consideraremos nas atividades propostas o conjunto de experiências 

particulares e as diferenças culturais e de visão de mundo de cada aluno. 

Valorizaremos essas experiências como forma de complementação do trabalho 

a ser desenvolvido. Observaremos as técnicas utilizadas pelos alunos durante 

suas composições textuais, tanto nas leituras quanto nas produções.  

 

Modificações necessárias ao projeto poderão ser efetivadas a qualquer 

tempo a fim de contribuírem para um melhor desempenho das atividades. 

Analisaremos constantemente, se o trabalho está sendo desenvolvido com 

sucesso, possibilitando ao aluno observar, interpretar, registrar, experimentar, 
compreender, socializar, relacionar e etc. O projeto será avaliado 

constantemente no campo do proporcionar ao aluno a reflexão e análise das 

situações e se favoreceu a relação entre teoria e prática e o desenvolvimento de 

habilidades críticas.  

 

Constantemente, avaliaremos se o projeto tem dado ao aluno condições 
argumentativas e ampliado sua competência investigativa. Passo fundamental à 

avaliação do projeto será a oportunização da auto-avaliação dos participantes 

da ação. 

 

 

 



 
 

PROJETO CAPOEIRA NATIVA 
Local: CED PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
Dia / horário: terças, e sábado das 13h00minhs às 15h00min e as 

sábados das 08h00min as 10h00min horas. 
Número de alunos: turma de 25 alunos cada turno terá 02 turmas, 

num total de 50 alunos. 
Direção Márcia da Costa Brants 
Professor responsável pelo Projeto: Antonio Jorge Rodrigues da 

Silva. 
Disciplinas: Geografia, Educação Física, Historia, Português e 

Sociologia e filosofia e Matemática, Artes.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Vivemos num mundo em permanente movimento. As relações entre os 

seres humanos sofrem constantes alterações, porém isso sempre é percebido 

por todos, que não imaginam a importância do processo em que estão 
envolvidos. 

Com a falta programas sociais diversificados voltados para as atividades 

Esportivas Lúdicas em nossa comunidade, está cada vez maior a número de 

adolescentes em situação de risco. 

Na comunidade existem adolescentes de personalidade forte que, ao 

deixarem a escola, a família e seus lares para viverem na rua, começam a 

desenvolver suas habilidades para o sentido negativo da vida, iniciando um 

processo de integração entre escola, comunidades, crianças e adolescentes, 

através de oficinas. E somando-se a esse projeto está o Grupo Nativa Capoeira, 

representado por Antonio Jorge, acadêmico do curso de Educação Física, 



juntamente, com a acadêmica do Curso de Pedagogia e Educadora física a 

professora Marta Alessandra S. Carlos Rodrigues. 

 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 
À medida que vão aprendendo o jogo da capoeira, tendo contato com 

outras pessoas de fora do seu meio, num convívio pacífico, recreativo, 

harmonioso, disciplinar, cooperativo e sendo valorizadas, começam a se integrar 

na sociedade. A capoeira propicia a elas uma condição de respeito para que 

consigam respeitar o próximo, conduzindo seus estímulos no sentido positivo da 

vida. Quando as pessoas começam a valorizá-las, fazem com que voltem a 
estudar, arrumar-se, a verem que têm valor e espaço perante a sociedade. E 

tendo uma postura convincente com seus amigos e familiares. Resgatando os 

valores da vida. 

 
3. OBJETIVO GERAL  
 

Propiciar através da capoeira uma integração entre crianças e 

adolescentes e adultos desenvolvendo, a convivência e o crescimento nas 

competências cognitiva, motora e sócio-afetivo.  

 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Oportunizar um programa de atividade lúdica na comunidade. 

Tornar a oficina um espaço agradável onde, os alunos procurem 

aproximar-se dela. 

Enfatizar nos alunos a sua condição de cidadão da sociedade. 
Fazer com que os alunos passem a integra-se de forma respeitosa, 

cooperativa e harmoniosa com as outras pessoas. 

Despertar o espírito solidário entre eles. Fazendo atividades solidarias 

durante o ano e na vida que permanecerem no projeto. 

 



 
5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

Atividades de integração de grupo Sensoriais 

Valências físicas respeitando a faixa etária dos alunos e seu 

conhecimento Cultural. 

Musicalidade e oficina de instrumentos. 

Atividade física visando equilíbrio do corpo e da mente. 

 Instrumentos: 

 
DO GRUPO 

6. Valores e regras: 

Humildade 

Respeito 

Disciplina 
União 

Autoestima 

  Confiança 

Personalidade própria 

 
7. Sistema de Graduação  
AZUL - O Céu 

AMARELO - O Sol 

VERDE - A Floresta 



AZUL – O Mar 

ROXA – O Vinho 

MARROM - A Terra 

VERMELHO – O Sangue 

PRETO - O Capoeirista 

BRANCO - A Perola 
 
8. CRONOGRAMA  
 

As turmas serão de 25 alunos cada 

 

terças, sábado   

MANHÃ MANHA  

9h às 10h15min 14h15min às 15h45min 

10h30min às 11h45min  
 
 9.Recursos 
 

Aparelho de som CD e Deck 

Colchonetes 

Berimbau 

Pandeiro 

Atabaque 

Camiseta branca identificada 

Abadás 

 

 
 
 
 
 



9.1 RECURSOS HUMANOS 
 

PROFISSIONAL  Salário  Valor    

mensal 

Valor 

anual 

Educador e 
MESTRE 

    

Educador e 

MESTRE 

    

     
 
8. AVALIAÇÃO 
Esta avaliação será feita de forma mensal, juntamente com os 

coordenadores, educadores e monitores do Grupo Nativa .e direção da Escola 

Este projeto se dispõe a ver o aluno como um todo, não se limitando 
apenas a enxergá-lo como uma pessoa que somente tenha uma performance ou 

rendimento, mas também observar suas emoções, afetividade e prazer pela 

vida. E seu desenvolvimento cognitivo 

 
9. Considerações Finais: 

 

A Capoeira é de suma importância para o desenvolvimento sócio-

educacional, é um instrumento que conduz o indivíduo ao seu progresso físico, 

moral e intelectual e espiritual. 

“Essa Cultura Afro-brasileira tem relação com as diversas disciplinas do 

contexto escolar, podendo auxiliar na aprendizagem das mesmas de forma 
contextualizada facilitando a assimilação através da ludicidade, no lugar do 

tradicionalismo da sala de aula. A História, Artes, Geografia, Português, 

Educação Física e até a Matemática são realidades dentro do contexto 

capoeirístico”. Porém é necessário um trabalho mais dirigido por parte dos 

profissionais da Capoeira em conjunto com o corpo docente da escola. 

 
 

 
 



 
10. Fonte bibliográfica: 
 
VIANA, Helena Brandão. SILVA, Haroldo Porto dos Santos. A 

implementação da capoeira no currículo escolar pela prefeitura Municipal de 

Campinas. Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 81, 2005. 

 

 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Educação Física/Secretaria de Educação Fundamental. 

- Brasília: MEC/SEF, 1998.  

 

SOUZA, Osvaldo. Academia de Capoeira Regional. s/ed, Goiânia , GO: 
Gráfica Kelps, 1980. 
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14.4 – UNIDADES DIDÁTICAS 
 
Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Todas as disciplinas 
Professores: Carmem, Rodrigo, Jorge, Ângela, Marta, Reinaldo, Antônio, Marcel, Adriana. 
Turma/Período: Ensino Médio/ Matutino 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: De Olho no Futuro 
Eixos Integradores: Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade. 
 
 
14.4.1 - De Olho no Futuro 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

Favorecer 
práticas sociais e 
culturais; 
Associar 
princípios da 
comunicação e 
informação; 
Propiciar 
experiências 
artísticas; 
Recuperar 
representações 
artísticas 
canônicas; 
Colocar-se como 
protagonista na 
produção do 
conhecimento; 

Linguagens 
Artísticas e 
tecnologia; 
Principais artistas 
e suas obras; 
Música e mídia; 
Cybercultura. 
 

Cidadania, 
formação 
humana 
integral e 
qualidade de 
vida. 

Uso do Laboratório de 
Informática com acesso à 
internet e multimídias. 

O aluno será avaliado por 
seu comportamento pró-
ativo nas aulas e pela 
apresentação dos 
trabalhos e anotações 
referentes aos conteúdos 
trabalhados. 

O trabalho será 
desenvolvido 
durante todo o 
ano letivo, onde 
em um primeiro 
momento o 
aluno capacita-
se para operar o 
computador e 
em seguida 
começa a 
manipulá-lo 
para a 
realização das 
atividades. 
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Aplicar 
conhecimentos 
matemáticos a 
situações 
diversas; 
Analisar e 
valorizar 
informações; 
Desenvolver 
capacidade de 
raciocínio e 
resolução de 
problemas; 
Estabelecer 
conexões entre 
diferentes temas 
matemáticos; 
Refletir sobre 
mudanças 
advindas das 
tecnologias; 
Promover 
apropriação de 
ferramentas 
tecnológicas. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Artes, Física, Informática e Matemática. 
Professores: Adriana 
Turma/Período: Ensino Médio/ Matutino 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Esculturas Geométricas 
Eixos Integradores: Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade. 
 

14.4.2. Esculturas Geométricas 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

Enfatizar 
conceitos e 
fundamentos 
teóricos nas 
áreas de Artes, 
Matemática e 
Física.  

Arte Moderna; 
Sólidos 
Geométricos; 
Óptica (Luz) 

 
 
Diversidade, 
cidadania e 
direitos 
humanos; 
 

Inicialmente abordagem em 
sala de aula do assunto a ser 
trabalhado, em seguida os 
professores de Artes, Física e 
Matemática dividem algumas 
aulas para confecção das 
peças do trabalho e depois 
serão reunidas e 
apresentadas em uma 
exposição. 

Observação durante as 
aulas, testes e entrega dos 
trabalhos. 

O trabalho será 
desenvolvido 
durante todo o 
ano letivo, onde 
em um primeiro 
momento o 
aluno capacita-
se para operar o 
computador e 
em seguida 
começa a 
manipulá-lo para 
a realização das 
atividades. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Geografia, Educação Física e História, Artes, Matemática, Português 
Professores: Jorge e Ângela. 
Turma/Período: Ensino Fundamental e Ensino Médio 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Esporte na Escola/Semana de jogos  
Eixos Integradores: Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

 
 
14.4.3. Esporte na Escola/Semana de jogos
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 
Estratégias de 

Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

 Favorecer práticas 
culturais  e sociais 
marcadas por diversas 
linguagens, mídias e 
tecnologias; 
Proporcionar aos 
estudantes diferentes 
experiências artísticas; 
Confrontar opiniões e 
pontos de vista sobre as 
diferentes linguagens e 
suas manifestações; 
Recuperar as 
representações artísticas 
universais; 
Respeitar e preservar as 
diferentes manifestações 
de linguagem; 

Jogos Corporais; 
Prática interpretativa; 
Conceito de Arte; 
Avaliação Física; 
Linguagem artística e 
concepção de mundo 
solidário; 
Dança; 
Cultura corporal, 
esporte e arte; 
Funcionamento do 
organismo humano; 
Capacidade fisiológica, 
motora e psíquica; 
Esportes adaptados; 
Improvisação; 
Danças folclóricas e 
eventos esportivos; 

 
 
Ética, 
diversidade 
cultural, 
formação 
humana 
integral. 
 

Aulas expositivas; 
Oficinas (músicas, 
vídeos, jogos 
interativos); 
Campeonatos; 
Atividades de 
alongamento e 
relaxamento; 
Realização de festas: 
Quadrilha do Jecão. 

Observação da 
participação dos 
alunos. 

Anual 
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Compreender a 
sociedade como fruto da 
ação humana; 
Perceber o espaço 
ocupado pela sociedade 
como espaço construído 
e modificado; 
Proporcionar experiências 
para o estudante 
compreender os 
processos de socialização 
e coletividade; 
Desenvolvimento da 
consciência crítica; 
Promover a apropriação 
de ferramentas 
tecnológicas para a 
produção do 
conhecimento; 
Entender as relações de 
produção e consumo 
como potencializadoras 
das desigualdades 
sociais. 

Aspectos fisiológicos, 
pedagógicos e 
socioculturais da 
capoeira; 
Cultura afro-brasileira e 
esporte; 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Química, Biologia, Português, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Artes, Física, Informática e 
Matemática 
Professores: Carmem, Jorge, Marta, Ângela, Reinaldo, Antônio e Adriana 
Turma/Período: Ensino Médio/ Matutino 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Café Literário 
Eixos Integradores: Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

14.4.4. Café Literário 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 

Culturais 
Eixos 

Transversais 
Estratégias de 

Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

Favorecer práticas sociais e 
culturais; 
Saber aplicar as tecnologias da 
informação e comunicação; 
Propiciar experiências artísticas; 
Confrontar opiniões e pontos de 
vista sobre diferentes 
linguagens; 
Recuperar representações 
artísticas universais; 
Respeitar e preservar diferentes 
manifestações de linguagem; 
Colocar-se como protagonista 
na produção dos 
conhecimentos; 
Aplicar conhecimentos 
matemáticos a situações 
diversas; 

Jogos Culturais; 
Conceito de artes; 
Leitura e 
declamação de 
poemas; 
Ações cênicas 
elaboradas; 
Improvisação e 
criação; 
Técnicas de dança 
contemporânea; 
Danças folclóricas; 
Formação de plateia 
e expectadores; 
 

 
 
Diversidade, 
cidadania e 
direitos 
humanos; 
 

Coral; 
Grupos de dança; 
Declamação de 
poesias; 
Produção de obras 
de arte. 

Observação da 
participação dos 
alunos; 
Exposição de 
trabalhos; 
Apresentações 
artísticas (teatro dança 
e etc.) 

Terceiro 
bimestre de 
2019. 
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Analisar e valorizar informações 
provenientes de diferentes 
fontes; 
Expressar-se oral, escrita e 
graficamente em situações 
matemáticas; 
Estabelecer conexões entre 
diferentes temas matemáticos; 
Formar o cidadão crítico e 
consciente da sociedade em que 
está inserido; 
Proporcionar formas 
diversificadas de estudo e 
atuação sobre a natureza; 
Entender a sociedade em que 
vive como fruto da ação 
humana; 
Promover a apropriação de 
ferramentas tecnológicas para 
produção do conhecimento. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Português, Educação Física, História, Geografia e Matemática 
Professores: Língua Portuguesa 
Turma/Período: 7ªs e 8ªs séries e Ensino Médio 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: 8º e 9º anos e Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Gincana de Português 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

 
 
14.4.5. Gincana de Português
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

Favorecer práticas 
sociais e culturais; 
Associar princípios das 
tecnologias da 
informação e 
comunicação; 
Saber aplicar 
tecnologias da 
informação e 
comunicação; 
Propiciar experiências 
artísticas; 
Confrontar opiniões e 
pontos de vista; 
Respeitar e preservar 
diferentes 
manifestações da 
linguagem; 

Prática 
interpretativa; 
Concepção de 
mundo solidário; 
Jogos corporais; 
Brinquedos, 
brincadeiras e 
jogos juvenis; 
Jogos 
cooperativos; 
Uso do 
dicionário; 
Leitura de 
autores 
representativos 
da Língua 
Portuguesa; 

 
 
Formação 
humana 
integral; 
Educação para a 
diversidade, 
Direitos 
Humanos. 
 

Soletrando; 
Palavras Cruzadas; 
Perguntas orais 
(Conhecimentos Gerais); 
Exercícios escritos 
(Conhecimentos 
específicos); 
Atividades recreativas. 

Contagem de pontos das 
atividades; 
Premiação dos alunos. 

Julho a Agosto 
de 2019. 
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Colocar-se como 
protagonista na 
produção do 
conhecimento; 
Aplicar conhecimentos 
matemáticos a 
situações diversas; 
Desenvolver 
capacidade de 
raciocínio e resolução 
de problemas; 
Expressar-se oral, 
escrita e graficamente 
em situações 
matemáticas; 
Compreender 
processos de 
socialização e 
coletividade; 
Desenvolver 
consciência crítica 
sobre o conhecimento. 
 

Funções da 
linguagem; 
Classes 
gramaticais; 
Análise 
linguística, 
morfossintaxe 
do período 
composto. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Biologia, Química, Geografia, Filosofia, Sociologia e História 
Professores: Regentes do Ensino Médio 
Turma/Período: Ensino Médio/ Matutino 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Bioma Cerrado 
Eixos Integradores: Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

 
14.4.6. Bioma Cerrado
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos Transversais Estratégias de 
Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

Conhecer, identificar a 
fauna e flora do 
cerrado das regiões 
próximas à 
comunidade escolar; 
Desenvolver 
consciência sobre 
preservação ambiental 
e sustentabilidade; 
Caracterizar aspectos 
físicos das regiões 
próximas à 
comunidade escolar; 
Promover a 
conscientização da 
comunidade sobre as 
regras de convívio com 
a APA. 

Conhecer recursos 
que o cerrado 
pode oferecer e 
que podem ser 
relacionados a 
hábitos 
alimentares da 
comunidade; 
Conhecer a fauna 
do cerrado e 
entender como 
intervenções 
externas podem 
ser causadoras de 
problemas. 

 
 
Sustentabilidade; 
Cidadania; 
Educação para a 
diversidade 
cultural. 
 

Pesquisas de Campo; 
Visita ao Parque; 
Curso de Formação. 

Questionário Período de seca 
no DF. 
Aulas 
preparatórias; 
Saídas de 
Campo. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Todas as disciplinas 
Professores: Carmem, Eneyda , Jorge, Ângela, Marta, Reinaldo, Antônio, Marcel e Adriana 
Turma/Período: Ensino Médio/ Matutino 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Projeto Halloween 
Eixos Integradores: Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

14.4.7. Projeto Halloween 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

Apresentar 
desenvoltura no 
uso da língua 
inglesa, 
ampliando 
vocabulário oral 
e escrito, com 
melhoria do 
interesse pelo 
estudo do 
inglês. 
Demonstrar 
evolução na 
leitura, escrita e 
produção textual 
com uso do 
inglês. 
Compreender 
aspectos como 
cultura, 

 Criação de 
textos 
narrativos, 
poemas; 

 Produção 
de textos; 

 Representa
ção Teatral; 

 Charges; 
 Crônicas; 
 Poesias; 

 
Educação 
para a 
diversidade; 
Cidadania; 
Direitos 
Humanos,  
Sustentabili
dade; 
 
 

Explorar com os alunos a questão 
cultural americana no contexto 
halloween, explorando a localização e 
características geográficas, físicas, 
populacionais e sociais dos países que 
adotam essa comemoração. Explorar 
também aspectos históricos dos 
países, características e evolução dos 
povos habitantes nesses países; 
trabalhar aspectos sociológicos e 
filosóficos da cultura americana na 
perspectiva do halloween; promover 
palestras com professores e 
profissionais capacitados para 
exporem sobre a cultura do povo 
americano; Pesquisa sobre origem, 
importância histórica e econômica dos 
países envolvidos nessa manifestação 
cultural; pesquisa sobre mitos e lendas 
(dia das bruxas, lobisomem, vampiro) ; 

Acompanhamento das 
produções e 
apresentações e 
conclusões das atividades 
propostas. 

Anual. 
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localização 
geográfica, 
aspectos físicos, 
populacionais, 
sociais e 
filosóficos dos 
habitantes dos 
países que 
adotam a 
comemoração 
do Halloween, 
além de Analisar 
aspectos 
históricos e 
evolução dos 
seus habitantes. 
 

leitura e interpretação de textos; 
produção textual; trabalhos de grupo; 
trabalhos através de seminários; 
traduções de músicas alusivas ao 
halloween; leitura e interpretação de 
pequenos textos em língua inglesa; 
trabalhar a interpretação de músicas e 
inglês e produzir fotografias que 
expressem essa interpretação. 
Exposição dessas fotografias; 
confecção de cartazes e faixas sobre o 
halloween para ornamentar a escola; 
apresentação a toda comunidade 
escolar de mitos do halloween com 
caracterização dos alunos; trabalhar 
com o filme ¨ The nightmare before 
Chhistmas¨; explorar a música This is 
Halloween; Palestras sobre as origens 
pagãs, os conflitos religiosos que 
envolveram essa comemoração. 
Culminância do projeto: Festa a 
fantasia com comidas típicas, danças, 
concursos de máscaras e fantasias.   
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Português, Informática, Artes, Geografia, Filosofia, Sociologia e História 
Professores: Carmem, Marta, Jorge, Ângela, Rodrigo e Leôncio 
Turma/Período: 7ªs e 8ªs séries Ensino Fundamental e Ensino Médio/ Matutino 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: 8º e 9º anos Ensino Fundamental e Ensino Médio/ Matutino  
UNIDADE DIDÁTICA: Gentileza Gera Gentileza 
Eixos Integradores: Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

14.4.8. Gentileza Gera Gentileza 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

Favorecer práticas 
sociais e culturais 
marcadas por 
diferentes linguagens; 
Saber aplicar as 
tecnologias da 
comunicação e 
informação; 
Propiciar o contato com 
diferentes experiências 
artísticas; 
Confrontar opiniões e 
pontos de vista; 
Colocar-se como 
protagonista na 
construção do 
conhecimento; 

Concepção de 
mundo solidário; 
O homem como 
animal político; 
Sociologia da 
juventude; 
Relações 
humanas e 
construção da 
paz; 
Ações de 
voluntariado: 
reflexão e prática; 
Valores: 
Solidariedade, 
cooperação e 
fraternidade. 

 
 
Ética; 
Educação 
para a 
diversidade; 
Formação 
Humana 
Integral; 
Direitos 
Humanos. 
 

Oficinas de sensibilização, 
músicas, vídeos, produção de 
flores, entre outros; 
Campanha Gentileza gera 
Gentileza (internet), com 
encaminhamento de 
mensagens, frases, elogios 
(correio da amizade); 
Corrente Gentileza gera Amor 
e Paz: Incentivar os alunos a 
fazer um ato de gentileza 
dentro de casa e na 
sociedade; 
Mural com os relatos de 
gentileza no qual os alunos 
fixarão os depoimentos de 
seus atos. 

Observação da 
participação dos 
alunos. 

3º e 4º 
Bimestres. 
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Formar o cidadão, 
crítico e consciente da 
sociedade em que está 
inserido; 
Entender a sociedade 
em que vive; 
Compreender os 
processos de 
socialização e 
coletividade; 
Desenvolver a 
consciência crítica. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Linguagens, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Matemática 
Professores: Gilson,  Roosevelt e Genivaldo. 
Turma/Período: 7ªs e 8ªs séries Ensino Fundamental e Ensino Médio/ Noturno 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: EJA Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Informação Profissional 
Eixos Integradores: 

14.4.9. Informação Profissional  
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

Posicionar-se 
criticamente 
sobre o uso social 
da linguagem e 
dos sistemas de 
comunicação e 
informação; 
Construir uma 
visão crítica da 
indústria cultural 
e profissional e 
do mercado 
empreendedor. 

Cultura popular. 
Cultura do 
mercado 
empreendedor; 
Visitas a espaços 
culturais e de 
orientação 
profissional. 

Educação 
para a 
diversidade; 
Cidadania; 
Direitos 
Humanos,  
Sustentabili
dade; 
Empreended
orismo; 
Trabalho. 
 

Teoria; 
Palestras; 
Juri-Simulado; 
Oficinas/Simulação; 
Vídeo-aula; 
Produção Textual/ 
Uso de jornais e revistas. 

Acompanhamento das 
produções e apresentações e 
conclusões das atividades 
propostas. 

Anual. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Linguagens, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Matemática 
Professores: Margareth, Daniela, Rubens, Gilson e  Rodrigo. 
Turma/Período: Ensino Fundamental séries finais 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Fundamental séries finais 
UNIDADE DIDÁTICA: Um Olhar para o Futuro 
Eixos Integradores: Multiletramento, Criatividade e Informação 

14.4.10. Um Olhar para o Futuro
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

 Promover o 
conhecimento 
histórico; 

 Conhecer e 
respeitar o modo 
de vida de 
diferentes grupos 
sociais; 

 Conhecer 
manifestações 
culturais,; 

 Incentivar o 
aluno a ouvir, 
transmitir e 
debater ideias de 
maneira 
organizada; 

 Estimular 
respeito às 

 Cultura 
Afro-
brasileira; 

 Criação de 
textos 
narrativos, 
poemas; 

 Produção 
de textos; 

 Representa
ção Teatral; 

 Charges; 
 Crônicas; 
 Poesias; 
 Estudo de 

manifestaçõ
es afro; 

 Capoeira; 

Ética, 
diversidade 
cultural, 
formação 
humana 
integral. 
 

 Aulas expositivas; 
 Leitura de filmes; 
 Criação de charges; 
 Paródias; 
 Produção de 

máscaras africanas; 
 Debates; 
 Visita à exposição de 

cultura África. 

 Exposição de 
trabalhos; 

 Mostra cultural com 
apresentações 
artísticas (teatro, 
dança, capoeira e 
etc); 

 Mostra de receitas 
afro. 

Ano de 2019. 
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diferenças 
socioculturais; 

 Promover e 
capacitar no 
educando, 
potencialidades 
para construção 
do seu próprio 
conhecimento. 

 Localização 
e 
regionalizaç
ão da 
África; 

 Diversidade 
étnica. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Artes, Filosofia, Sociologia, Física, Química, Português 
Professores: Regentes e Coordenação. 
Turma/Período: Ensino Médio/ Matutino 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Fundamental (Séries Finais), Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Desenvolvendo Talentos 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

 
14.4.11. Desenvolvendo Talentos



 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

 

 

109 
 

 
PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 

Culturais 
Eixos 

Transversais 
Estratégias de 

Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

Criar um espaço em que os 
educando possam se reunir 
para tocar, cantar, ensaiar, 
declamar seus instrumentos, 
cantos, musicalidades, 
poesias, bem como socializar, 
trocar experiências e 
agruparem seus talentos; 
Fomentar a formação de 
duplas, grupos ou bandas; 
Desenvolver, desinibir, 
socializar por meio da arte e 
dos talentos individuais o 
educando com a sociedade; 
Valorizar suas raízes por meio 
da música, danças e cantos. 

Apresentações 
culturais; 
Festivais de 
músicas e 
poesias; 
Saraus. 

Ética; 
Pluralidade 
Cultural; 
Saúde; 
Trabalho e 
consumo; 
Valores 
morais e 
sociais; 
Convívio 
escolar e 
social; 
Integração 
escola, 
comunidade e 
sociedade. 

Promover ensaios 
individuais ou em 
grupos; 
Realizar 
apresentações, 
festivais e saraus. 

Verificar o crescimento 
e o desenvolvimento ao 
longo dos ensaios; 
Verificar o desempenho 
em apresentações; 
Valorizar a organização, 
disciplina e 
desempenho durante os 
ensaios e 
apresentações. 

Ao longo do ano 
letivo; 
Atividades da 
Educação 
Integral; 
Apresentações 
culturais da 
escola e da 
cidade; 
Festividades e 
solenidades da 
escola e 
comunidade. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Língua Portuguesa e Arte 
Professores: Professores séries iniciais do Ensino Fundamental 
Turma/Período: Ensino Fundamental séries iniciais/ mat. e vesp. 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Fundamental (Séries Iniciais) 
UNIDADE DIDÁTICA: Sala de Leitura 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento 

 
14.4.12. Sala de Leitura
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

Apreciar a 
literatura em sua 
diversidade a fim 
de aprender a ler 
com prazer e 
aprimorar-se 
como leitor e 
escritor 
proficiente; 
Explorar 
criatividade a 
partir de trabalhos 
artísticos 
relacionados aos 
temas/histórias 
lidos; 
Produzir textos 
por meio de 
diversos gêneros; 

Modos de falar: 
regionalismo, 
sotaques, 
adequação 
linguística e 
situações 
comunicativas; 
Diversos falares 
regionais 
relacionando a 
aspectos 
culturais 
evidenciados em 
diversos gêneros 
textuais; 
Leitura e 
produção oral e 
escrita de 
gêneros que 

Valores; 
Diálogo e 
regras de 
convivência; 
Educação 
ambiental; 
Educação do 
Campo; 
Diversidade; 
 

Roda de conversa: regras 
para escrita, fala e 
manutenção do tema; 
Discussões, exposições de 
opiniões e comentários; 
Fichamentos; 
Reconto oral e escrito; 
Recortes, colagens e 
ilustrações de histórias; 
Leitura de textos no 
laboratório de informática; 
Visitas semanais à biblioteca 
para empréstimos de livros; 
Contação de histórias; 
Varal literário em cada sala de 
aula para uso diário; 
Dramatização com alunos e 
professores; 

Apreciação dos recontos 
orais e escritos (individuais 
e/ou coletivos); 
Análise do fichamento e 
demais produções 
relacionadas ao projeto; 
Observação do progresso da 
competência oral e escrita 
dos alunos; 
 
 

Ano letivo de 
2019. 
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Compreender as 
finalidades dos 
textos lidos e 
produzidos; 
Desenvolver a 
sensibilidade, 
criatividade e 
pesquisa em arte; 
Identificar 
diferentes 
linguagens 
presentes nos 
gêneros textuais; 
Relacionar os 
assuntos dos 
textos lidos; 
Compreender 
elementos que 
compõem a 
apresentação de 
diversos gêneros 
e seu contexto de 
produção. 

apresentam 
narrativa em sua 
organização 
interna; 
Conto popular, 
conto folclórico, 
contos de fadas, 
lendas e fábulas; 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Todas as disciplinas 
Professores:  Professores, Coordenadores, Direção  
Turma/Período: Ensino Fundamental e Médio 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Fundamental  e Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Lago Oeste: Quem é você? ( Aprimorando o Inventário da escola) 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento 

 
14.4.13. Lago Oeste: Quem é você?



 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

 

 

114 
 

 
PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de 
Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

Promover no aluno 
interesse pelo 
conhecimento 
histórico 
desenvolvendo a 
capacidade de 
perceber a 
historicidade de 
elementos 
presentes na sua 
comunidade; 
Relacionar 
elementos da 
linguagem visual 
às produções e 
imagens cotidianas 
dos alunos; 
 

Relação de 
elementos da 
linguagem visual; 
Reconhecimento de 
identidades e papéis 
sociais; 
Descrição de 
ambientes; 
Conscientização 
sobre a diversidade 
linguístico cultural; 

Educação 
para a 
diversidade; 
Cidadania e 
educação 
para os 
direitos 
humanos. 

Mapeamento da área 
(Lago Oeste); 
Visitas; 
Questionários; 
História oral. 

Observação da participação 
dos alunos nas atividades. 

Semestral. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza 
Professores: Professores  do Ensino Fundamental e Ensino Médio 
Turma/Período: Ensino Fundamental séries iniciais/ mat. E vesp. 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Fundamental  e Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: FESTAS JUNINAS E CULTURA NACIONAL 
Eixos Integradores: Alfabetização, Letramento, Ludicidade 
 

14.4.14. Festas Juninas e Cultura Nacional 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 

Culturais 
Eixos 

Transversais 
Estratégias de Ensino-

Aprendizagem 
Estratégias de 

Avaliação para a 
aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

- Explorar criatividade a partir de 
trabalhos artísticos relacionados 
às diversas formas de 
expressão cultural relacionadas 
ao tema(pinturas,  
recorte e colagens, músicas e 
danças); 
- Ler/apreciar, interpretar e 
produzir textos por meio da 
exploração dos gêneros e 
reflexão sobre as características 
das variadas formas de 
expressão da linguagem nas 
regiões; 
- Compreender as finalidades 
dos textos lidos e produzidos; 
 

Modos de falar: 
regionalismo, 
sotaques, 
adequação 
linguística e 
situações 
comunicativas; 
Diversos falares 
regionais 
relacionando a 
aspectos 
culturais 
evidenciados em 
diversos gêneros 
textuais; 
 

Valores; 
Diálogo e 
regras de 
convivência; 
Educação 
ambiental; 
Educação do 
Campo; 
Diversidade; 

 

- Rodas de conversa para 
explorar a temática e 
resgatar a história dos 
festejos no Brasil e nos 
núcleos familiares que 
compõem a comunidade 
escolar; 
- Leitura, interpretação e 
apreciação de textos e 
músicas, explorando as 
características do gênero 
para ampliação do repertório 
vocabular, reflexão sobre as 
convenções da língua escrita 
e reconhecimento das 
especificidades das diversas 
manifestações linguísticas  

- Participação 
nas diversas 
atividades 
realizadas; 
- Materiais/ 
trabalhos 
diversos 
produzidos 
individual e 
coletivamente; 

- Segundo e 
terceiro 

bimestres 
letivos de 

2019 
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- Desenvolver a sensibilidade, 
criatividade e pesquisa em arte; 
- Compreender elementos que 
compõem a apresentação de 
diversos gêneros e seu contexto 
de produção. 
- Reconhecer as diversas 
manifestações culturais como 
resultado do desenvolvimento 
histórico-cultural das 
comunidades; 
- Identificar e valorizar as 
diversas manifestações culturais 
semelhantes que ocorrem na 
própria comunidade; 
- Desenvolver o raciocínio 
lógico-matemático e ampliar o 
conhecimento relacionado às 
grandezas e medidas, espaço e 
forma, situações-problema, 
através da exploração de 
receitas diversas tradicionais 
nos festejos juninos; 
- Identificar a relação entre os 
diversos elementos que 

  regionais; 
- Produção de textos; 
- Atividades de pintura, 
recorte e colagem, de 
exploração de ritmo e 
expressões corporais 
incluindo, danças de 
quadrilha e outras 
manifestações de música e 
dança; 
- Exploração de situações-
problema envolvendo receitas 
e outras situações 
contextualizadas; 
- Confecção/apreciação de 
alimentos típicos das festas 
juninas; 
- Apresentações culturais; 
- Ornamentação dos espaços 
coletivos e da sala de aula. 
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compõem os festejos e a 
exploração dos recursos 
naturais; 
- Refletir sobre os riscos 
ambientais relacionados à 
prática de confecção de balões, 
soltura de fogos/de artifício e 
fogueiras tradicionais nestas 
festas; 
- Desenvolver uma atitude de 
preservação do meio ambiente e 
de segurança à própria saúde 
em sua eventual participação 
em festejos juninos e afins. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Ciências 
Professora: Daniela 
Turma/Período: Ensino Fundamental Anos Finais 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Fundamental (Séries Finais) 
UNIDADE DIDÁTICA: Cidadania Ambiental 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento 

 
14.4.15. Cidadania Ambiental
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

Aprimorar a 
cidadania 
ambiental em 
uma visão 
prospectiva, 
crítica e 
transformadora 
de desafios 
ambientais a 
serem 
enfrentados pelas 
atuais e futuras 
gerações. 

Importância da 
preservação de 
ecossistemas; 
Plantas 
medicinais e 
plantas tóxicas; 
Tipos de 
alimentos e suas 
composições; 
Identificação dos 
diferentes 
fenômenos da 
natureza. 

Educação 
para a 
diversidade; 
Cidadania e 
educação 
para os 
direitos 
humanos. 

Aulas expositivas; 
Vídeos; 
Seminários, 
Visitas a campo; 
Trabalho em grupo; 
Exposição de trabalhos. 

Observação da participação 
dos alunos e de suas 
produções. 

Semestral 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Informação Profissional 
Professores: Marta  
Turma/Período: 3º Ano Ensino Médio 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
UNIDADE DIDÁTICA: Informação Profissional 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 
 

14.4.16. Informação Profissional
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

 Orientar a 
preparação 
básica para o 
trabalho e a 
cidadania do 
educando;  

 Entender a 
sociedade em 
que vive como 
fruto da ação 
humana; 

Importância da 
preservação de 
ecossistemas; 
Plantas 
medicinais e 
plantas tóxicas; 
Tipos de 
alimentos e 
suas 
composições; 
Identificação 
dos diferentes 
fenômenos da 
natureza. 

Cidadania, ética e 
transversalidade; 

Oficinas voltadas para o 
autoconhecimento; 
Aulas expositivas; 
Roda de conversa; 
Palestra sobre profissões 
com diversos 
profissionais; 
Estudo psicográfico das 
profissões; 
Seminários. 

Participação dos alunos 
nas diversas atividades; 

Segundo 
semestre de 
2019. 
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 Desenvolver a 
consciência 
crítica; 

 Perceber o 
espaço como 
construído e 
modificado; 

 Promover a 
apropriação 
de ferramental 
tecnológicas; 

 Compreender 
o processo de 
socialização e 
coletividade. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Língua Portuguesa e Artes 
Professores:  Josimara  
Turma/Período: EJA 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano:  
UNIDADE DIDÁTICA: Cultura e Cidadania 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 

14.4.17. Cultura e Cidadania
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 
Estratégias de Ensino-

Aprendizagem 
Estratégias de 

Avaliação para a 
aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

 Identificar, 
compreender e 
analisar 
manifestações 
artísticas 
relacionando-as à 
cultura de uma 
época, de um povo 
ou grupo social e 
sua influência no 
mundo do trabalho 
e diversas 
tecnologias. 

 Visitas a espaços 
culturais; 

 Análise de filmes 
de diversos 
períodos; 

 Leitura e análise 
simbólica de obras 
de arte e textos 
diversos; 

 Língua, linguagem, 
identidade, 
regionalismo e 
cultura de diversos 
povos. 
 

 

Diversidade 
Ludicidade 
Trabalho 

 Aula expositiva 
dialogada; 

 Grupos de Trabalho; 
 Seminários. 

 Releituras; 
 Portfólio; 
 Sarau. 

Semestral. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática  
Professores: Adriana, Carmem 
Turma/Período: Ensino Fundamental 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano:  
UNIDADE DIDÁTICA: Educação Financeira  
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Multiletramento, Tecnologia, Informação e Criatividade 
 

14.4.18. Educação Financeira



 
  

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 

 

 

 
 

 
PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 
Estratégias de Ensino-

Aprendizagem 
Estratégias de 

Avaliação para a 
aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

 Despertar no 
aluno a 
necessidade de 
planejar os gastos 
sem ultrapassar 
os rendimentos 
familiar buscando 
alternativas de 
economia para 
fechar o mês sem 
dívidas. 

 Sensibilizar o 
jovem sobre a 
crise econômica 

 Produção de 
tabelas 
orçamentárias e 
cartazes 
ilustrando os 
impostos, 
despesas com 
bens de 
consumo, 
alimentação, 
transporte, 
saúde, lazer, etc, 
assim como 
investimentos 

 . Construçao de 
cartazes sobre 
economia 

Diversidade 
Ludicidade 
Trabalho 

 Aula expositiva 
dialogada; 

 Grupos de Trabalho; 
 Seminários. 

 Releituras; 
 Portfólio; 
 Sarau. 

Semestral. 
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por que passa o 
país, levando-o à 
compartilhar 
experiências que 
ajudem a 
enfrentar o 
momento; 

 Desenvolver a 
escrita de 
palavras usadas 
no dia-a-dia; 

 Compartilhar 
experiências; 

 Expressar-se 
melhor oralmente. 

 

doméstica 
(Dicas de 
economia, 
receitas de 
alimentos 
reaproveitados, 
objetos de 
material 
reciclado. 

 Ortografia de 
itens de 
supermercado. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Língua Portuguesa  
Professores: Séries Iniciais 
Turma/Período: Ensino Fundamental 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano:  
UNIDADE DIDÁTICA: O circo 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Multiletramento, Informação e Criatividade 
 

14.4.19. O Circo
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

 Permitir as crianças 
vivências 
individualmente e 
em grupos, 
sobretudo mediante 
as atividades jogos 
e técnicas reunidas 
e proposições 
didáticas. 

 Compartilhar 
experiências; 

 Expressar-se 
melhor oralmente. 

 História do 
palhaço; 
registro das 
informações; 
Amostra de 
imagens; 
Confecções 
de roupas de 
palhaço para 
apresentaçã
o. 

 

Ética, 
Solidariedade
,Cooperação,
Respeito pelo 
próximo. 

 Aula expositiva 
dialogada para 
aguçar o imaginário 
das crianças 
focando sempre no 
respeito as 
diferenças de todas 
as pessoas, povos 
e linguagens. 

 Participação; 
 Cooperativismo; 
 Integração do grupo, 

disponibilidade e 
principalmente 
engajamento efetivo . 

Semestral. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Geografia, Sociologia, Filosofia, História, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, Inglês, 
Espanhol, Artes e Educação Física. 
Professores: Jorge, Marta, Ângela, Carmem, Adriana, Reinaldo, Marcel, Antônio, Eneyda e Kleber. 
Turma/Período: Ensino Médio 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano: Ensino Médio 
PROJETO: “ESPAÇO VERDE” 
 
14.4.20. Espaço Verde 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 
 

Objetivos de Aprendizagem Conteúdos 
Culturais 

Eixos 
Transversais 

Estratégias de Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

 Estimular nos estudantes o 
conhecimento sobre a 
produção dos alimentos 
orgânicos; 

 Estimular o consumo dos 
alimentos saudáveis, bem 
como a produção da horta 
caseira; 

 Conscientizar os estudantes 
e a comunidade escolar 
sobre a importância da 
preservação dos seres 
humanos com a natureza, a 
partir da prática do plantio e 
ornamentação viva da 
instituição escolar. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conteúdos 

diversos das 

seguintes 

disciplinas: 

Geografia, 

Sociologia, 

Filosofia, 

História, 

Português, 

Matemática, 

Física, Química, 
Biologia, Inglês, 

 
 
Diversidade, 
cidadania e 
direitos 
humanos; 
 

 Produção da horta escolar 
após estudo prévio das 
técnicas de plantio e 
cultivo; 

 Manutenção coletiva da 
horta escolar; 

 Conscientização dos 
alunos estudantes da 
inserção dos seres 
humanos no meio 
ambiente; 

 Cultivo do jardim escolar 
suspenso; 

 Confecção de um 
pergolado para produção 
de orquídeas e plantas 
trepadeiras; 

 Produção da sala verde; 

Observação 
durante as aulas, 
testes e entrega 
dos trabalhos. 

O trabalho será 
desenvolvido 
durante os meses 
de agosto a 
dezembro de 
2019. 
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 Oportunizar aos estudantes a 
vivência e o contato direto 
com o meio ambiente, 
preservando-o; 

 Proporcionar como atividade 
extracurricular um espaço de 
estudo, descoberta e 
aprendizagem; 

 Estimular nos estudantes a 
descoberta das técnicas de 
plantio, manejo do solo, 
cuidado com as plantas 
assim como técnicas de 
proteção da estrutura do 
solo; 

 Promover a responsabilidade 
social com a revitalização 
dos espaços escolares 
utilizando a sustentabilidade; 

 Construir com a comunidade 
escolar a horta de manejo 
orgânico; 

 Semear, plantar e colher 
alimentos sem agrotóxicos.  

Espanhol, Artes 

e Educação 

Física. 
 

 Criação de uma fonte com 
peixes com a participação 
de pais de alunos; 

 Cultivo de jardins laterais; 
 Plantio de árvores 

frutíferas; 
 Confecção da mandala 

agroflorestal; 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Português, Matemática, Biologia 
Professores: Míriam, Marli ( enfermeira do posto de saúde) 
Turma/Período:Anos Finais / Ensino Médio 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano:Anos Finais / Ensino Médio 
Unidade Didática: TCI – Teoria Comunitária Integrativa 
PROJETO: “RODA DE PARTILHA” 
Eixos Integradores: Saúde Mental 

14.4.21. Roda de Partilha 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 

 
Objetivos de 

Aprendizagem 
Conteúdos Culturais Eixos 

Transversais 
Estratégias de 

Ensino-
Aprendizagem 

Estratégias de Avaliação 
para a aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

 Facilitar o acesso 
de alunos que 
tenham algum tipo 
de sofrimento 
emocional, nas 
unidades de saúde; 

 
 Desenvolver um 

trabalho de forma 
preventiva na 
evolução de 
quadros de: 
depressão, 
ansiedade, suicídio, 
etc. 

 

 Proporcionar um 
espaço de encontros 
interpessoais e 
intercomunitários; 

 Valorização da vida; 
 Restaurar a autoestima, 

a auto-confiança; 
 Ampliar a percepção 

dos problemas 
individuais e promover 
possibilidades de 
resolução partindo das 
próprias competências; 

 

 
 
Ética, 
cidadania e 
direitos 
humanos; 
 

 Roda de 
conversa; 
 

 Dinâmica; 
 
 

 Acolhimento; 
 

 Caso 
necessário 
escuta 
individualizada; 

Observação durante as 
aulas, observar mudanças 
de postura diante das 
diversas situações da vida 
que o leve a sofrer. 

Uma vez por 
semana ou duas 
vezes ao mês 
conforme 
cronograma da 
escola. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: Português, Matemática, Artes 
Professor(ES): : Flávia do Nascimento Diniz Matricula: 202493X e Luciana Silva de Oliveira Matrícula: 60576499  
Turma/Período: Anos Iniciais 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano : Anos Iniciais 
Unidade Didática: INCLUSÃO 
PROJETO: “Um olhar diferenciado dos Anos Iniciais X Sala de Recursos no espaço educativo” 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Ética, Diversidade, Cidadania 

14.4.22. Um Olhar Diferenciado dos Anos Iniciais x Sala de Recurso no Espaço Educativo  
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 
 

Objetivos de 
Aprendizagem 

Conteúdos Culturais Eixos 
Transversais 

Estratégias de 
Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma de 
trabalho 

 Discutir as mudanças 
que podem ser feitas 
nas salas de aula 
que recebem alunos 
ENEE; 

 Fazer a comunidade 
escolar entender que 
todos têm direito à 
educação, 
respeitando as 
diferenças de cada 
um; 

 Reconhecer que 
todos têm os 
mesmos direito na 
escola, 
independentemente 
de gênero, etnia, 

 Acreditamos que a sala 
de aula no formato que 
temos hoje, muitas 
vezes é desinteressante 
para a maior parte dos 
alunos e principalmente 
para os alunos ENEE. A 
partir dessa observação, 
propomos algumas 
mudanças que incluirão 
espaços criados dentro 
da sala de aula, desta 
forma, buscamos 
ressignificar as aulas, 
aproveitando melhor o 
espaço escolar, criando 
o Espaço da 
Matemática, espaço do 

 
 
Ética, 
cidadania e 
direitos 
humanos; 
Diversidade 
 

 A professora da 
Sala de 
Recursos (Séries 
Iniciais) em 
parceria com a 
professora 
regente 
desenvolverá o 
projeto na sala 
de aula dos 
ENEE, visando 
um melhor 
acolhimento e 
desenvolvimento 
desses alunos 
no ambiente 
escolar. 

A avaliação se dará 
por meio de 
observações ao 
longo do 
desenvolvimento do 
projeto. 
 
 

Ano letivo de 
2019 (uma vez 
por semana). 
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deficiência, classe 
social, idade ou em 
outras condições 

 Criar espaços na 
sala de aula onde os 
alunos ENEE e os 
demais, tenham um 
maior interesse em 
permanecer na 
escola, conforme 
suas necessidades e 
interesses, sem fugir 
daquilo que precisa 
ser aprendido/ 
ensinado. 

 Desenvolver jogos 
adaptados que 
permitam a efetiva 
participação e 
interesse dos ENEE 
em atividades 
propostas. 

 

Português, Espaço dos 
jogos, Espaço de leitura 
e Espaço da criação, 
aproveitando o material 
que a escola já possui e 
materiais que podem ser 
reciclados. 
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Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: : Linguagens, Ciências Naturais, Ciências Humanas  
Professor(ES): Ana Lúcia Filizola   
Turma/Período: Anos Iniciais 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano : Anos Iniciais 
Unidade Didática: INCLUSÃO 
PROJETO: “Educação Inclusiva” 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Ética, Diversidade, Cidadania 

14.4.23. Educação Inclusiva 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 
 

Objetivos de 
Aprendizagem 

Conteúdos Culturais Eixos 
Transversais 

Estratégias de 
Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronogram
a de 

trabalho 
 Esclarecer a respeito 

da Educação 
Inclusiva e combater 
o preconceito dentro 
da escola; 
 

 Fazer a comunidade 
escolar entender que 
todos têm direito à 
educação, 
respeitando as 
diferenças de cada 
um; 
 
 

 Lei da Inclusão do 

Distrito Federal; 

 MEC/SECADI ( Política 

Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva) 

. 

 

 
 
Ética, 
cidadania e 
direitos 
humanos; 
Diversidade 
 

 Vídeos,  
dinâmicas, 
debates e filmes. 

A avaliação se dará 
por meio de 
observações ao longo 
do desenvolvimento do 
projeto. 
 
 

Ano letivo de 
2019 (uma 
vez por 
semana). 
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 Unidade Escolar: Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 
Área(s) de conhecimento: :Matemática, Linguagens, Ciências Naturais, Ciências Humanas  
Professor : Pedro Paulo Camilo   
Turma/Período: Anos Finais 
Etapa ou modalidade/Ciclo/Bloco/Ano : Anos Finais 
Unidade Didática: Ferramenta SCRATCH  
PROJETO: “Usando o Scratch como ferramenta pedagógica ” 
Eixos Integradores: Ludicidade e Letramento, Tratamento da Informação 

14.4.24. Usando o Scratch como Ferramenta Pedagógica 
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PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL / ENSINO MÉDIO 
 

Objetivos de 
Aprendizagem 

Conteúdos Culturais Eixos 
Transversais 

Estratégias de 
Ensino-

Aprendizagem 

Estratégias de 
Avaliação para a 

aprendizagem 

Cronograma 
de trabalho 

 Desenvolver o 
raciocínio lógico;  

 Ampliar o 
pensamento 
computacional e 
por conseguinte,  
a capacidade de 
resolução de 
problemas. 

 Verificar as 
competências de 
aprendizagem que 
podem ser 
desenvolvidas 
com o software 
Scratch. 
 
 

 Linguagem 

Computacional; 

 Programação;  

 Raciocínio Lógico. 
 

 
 
Ética, cidadania 
e direitos 
humanos; 
Tratamento da 
Informação. 
 

 Desenvolvimento 
da capacidade de 
impor uma ordem 
lógica para a 
solução de 
situações diversas; 

 
 Incentivar a autoria 

e a criatividade; 
 

 
 

 Resolução de 
problemas; 

 
 Desenvolvim

ento de um 
objeto de 
aprendizage
m; 
 

 
 

 
 
 

Ano letivo de 
2019 (uma vez 
por semana). 



 

 
 

14.5 – INVENTÁRIO SOCIAL, HISTÓRICO E CULTURAL DA 
COMUNIDADE ESCOLAR DO CED PROFESSOR CARLOS MOTA 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caminhando e Cantando... 
Escrevendo o Futuro 

Inventário Social, Histórico e Cultural do 
CED Professor Carlos Ramos Mota 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobradinho, novembro de 2017 



 

 
 

O percurso pedagógico de Construção do Inventário 
 
 Durante a elaboração e atualização anual de sua Proposta Pedagógica, 
os profissionais do CED Professor Carlos Ramos Mota sempre buscaram 
conhecer e ressaltar a história da comunidade onde se insere e que compõe, em 
grande parte, a história da própria Escola. Nesse processo, também sempre 
foram observadas a vicissitudes socioeconômicas e culturais da região e dos 
alunos. 
 No entanto, há alguns anos, a própria Secretaria de Educação passou a 
orientar e instigar as então “escolas rurais” a buscar um olhar diferenciado sobre 
esses aspectos, de forma a “construir” este conhecimento junto com seus alunos, 
com todos os representantes da comunidade escolar participando deste 
processo. Assim, passaríamos à uma compreensão mais fidedigna desta 
realidade (em virtude de não ser uma construção à partir apenas da observação 
exterior), bem como contribuiria para que os sujeitos desta comunidade se 
apropriassem de sua historicidade e ampliassem sua visão crítica e participação. 
 No ano de 2014, em virtude da realização do 1º Dia do Campo em 
Sobradinho, que ocorreu na Casa do Ribeirão e que contou com a participação 
de todas as “escolas rurais” desta Regional de Ensino, tornou-se mais evidente 
esta necessidade de conhecer a realidade desta comunidade de uma forma mais 
próxima. 
 Assim, organizou-se, no âmbito da Escola, uma saída de campo com 
todos os profissionais (dos três turnos), onde buscou-se conhecer in loco um 
pouco da realidade cotidiana dos nossos alunos. 
 A “região” do Lago Oeste  é composta, principalmente, por 4 organizações 
comunitárias diferentes:  

1) a Agrovila Basevi, que não é considerada como parte do Lago Oeste 
propriamente dito, é uma comunidade organizada em 5 ruas (abrangendo 
16,5 hectares), com lotes de 200 a 800m2 e que já não preserva mais 
características rurais. A comunidade tem uma Escola Classe, porém o 
CED Carlos Mota recebe alunos moradores da Basevi desta etapa de 
ensino, bem como os estudantes das séries finais do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio (nestas duas etapas, o CED Professor Carlos Ramos 
Mota é a opção mais próxima para a comunidade, por ser a única escola 
da região neste tipo de oferta de ensino); 

2) as chácaras da região, que têm metragem a partir de 20.000 m2 , onde 
moram e/ou trabalham boa parte dos alunos e seus pais. Neste tipo de 
chácaras, podemos destacar que há aquelas destinadas apenas à 
moradia (em que, eventualmente, há produção rural voltada para o 
consumo, como hortas e pomares); há chácaras em que, além de 
moradia, existe produção rural para comercialização; há chácaras como 
espaço de lazer aos finais de semana para os proprietários, onde muitas 
famílias dos nossos alunos moram em casas cedidas e trabalham na 
manutenção do espaço; e ainda aquelas mantidas para atividades 



 

 
 

comerciais como casas de festas, espaços para retiros ou eventos 
corporativos (que dispõem de várias pequenas construções para 
hospedagem) e haras (que incluem hospedagem, treino e 
comercialização de equinos); 

3) o “condomínio dos jornalistas”, que fica na rua 19 do Núcleo Rural Lago 
Oeste, composto por mini-chácaras com 3.000 m2  e é a única área da 
região cujas parcelas são totalmente fechadas por cerca e com acesso 
exclusivo por uma guarita. 

4) As comunidades de acampados ou assentados rurais, que se localizam 
mais ao final da região, especialmente entre as ruas 24 e 25. 
 
Após estas definições, os alunos da escola foram incitados à “convidar” 

os profissionais da escola para uma visita às suas casas, o que ocorreu em 
nossa saída de campo. 

Os funcio-nários chegaram na Escola às 
7h30 da manhã, onde foram recebidos com um 
café da manhã e começaram as atividades fora 
da Escola às 8h.  

Todos foram para o ônibus (o mesmo 
que faz o transporte dos alunos, já que a 
intenção maior era conhecer de fato o que 
acontece diariamente com eles), que os 
conduziu à primeira parada.  

Todos desceram na parada da rua 17, 
onde caminharam mais de 1km até chegar à 
chácara de Vanessa Socorro Brasil da Silva, mãe 
do aluno João Rodrigues Jota Neto. 

Vanessa  re-
cebeu o grupo com 
um refresco para 
amenizar o calor e a 

sede da caminhada e destacou as dificuldades que 
enfrentam os alunos no trajeto para as paradas de 
ônibus e locomoção para a Escola. Em seu caso 
particular, ressaltou que possui carro para levar o 
filho à escola, mas que tem vizinhos cujas crianças vão a pé para a parada, tendo 
que sair cedo de casa, para caminhadas que chegam a durar 30, 40 minutos. 
Lembrou ainda inúmeras oportunidades em que deu 
carona para crianças em dias chuvosos, ou ao final do 
dia, onde o percurso se torna especialmente perigoso 
em virtude do anoitecer.  



 

 
 

Aqui temos foto da vista que no final 
das ruas do Lago Oeste, tirada na varanda 
de Vanessa. 

Retornando ao ônibus, nos dirigimos 
à rua 24, Assentamento Chapadinha, onde 
fomos recebidos pela líder comu-nitária 
Lindaci Maria dos Santos Cortes, 
responsável pela aluna Mayara Cortes de 

Jesus. 
                                
O Assentamento Chapadinha produz 

comunitariamente diversos produtos orgânicos 
para consumo e comercialização em diversos 
pontos do Distrito Federal. Para tanto, Lindaci 
informou que possuem orientação da EMATER e 
outros órgãos para a produção e também para a 
organização da comunidade de forma sustentável.  

Com relação 
às dificuldades que a comunidade (e os alunos 
enfrentam), destacou-se o transporte, pois os 
ônibus que atendem 
o Lago Oeste não 
vão até a 
comunidade em 
todos os horários. 
Um dos circulares 
que transita no 
horário de entrada e 
saída dos alunos da escola (nos três turnos), vai 
até a rua 24. No entanto, se alguém “perder” este 
ônibus, deve se locomover (muitas vezes à pé) até 
a rua 21, num percurso que facilmente ultrapassa 
4km, para pegar o ônibus. 

Retornando ao ônibus, nos dirigimos à terceira e última parada da manhã, 
na rua 19.  No Condomínio Palmas do Lago Oeste 
(condomínio dos jornalistas), visitamos Joana 
Ribeiro de Souza, mãe da aluna Kamilla Ribeiro de 
Souza e cozinheira terceirizada em nossa Escola, 
que nos recebeu com um agradável lanche e nos 
mostrou suas plantas, horta e criação de galinhas 
para consumo.  

Joana nos esclareceu que grande parte das construções do condomínio 
são destinadas à moradia, sendo muitas famílias dos nossos alunos 
proprietárias, inquilinas ou funcionárias destas casas. Há no condomínio uma 



 

 
 

pequena área de preservação de vegetação nativa (que chamam de matinha) e 
em várias chácaras há hortas e criação de pequenos animais para consumo e 
comércio dentro da própria região do Lago Oeste. 

Concluída esta visita, retornaram todos à 
Escola para almoçar, partindo em seguida para a 
última visita do dia, a Agrovila Basevi. 

Nesta comunidade formos recebidos por 
Jonice de Jesus, mãe da aluna Kamilla de Jesus e 
do aluno João Pedro de Jesus. O acesso principal 
até a entrada da comunidade é feito por estrada 
pavimentada recentemente por bloquetes 
(paralelepípedos de concreto) e as demais ruas são de terra (sem nenhum tipo 
de pavimentação.  

Nesta visita foi possível evidenciar as 
profundas diferenças entre as casas das diversas 
regiões visitadas, especialmente no concernente 
aos espaços entre uma e outra casas, bem como 
a ausência de qualquer tipo de vegetação 
preservada ou produção rural (mesmo de 
pequenas hortas para consumo doméstico).  

Pela 
família também foi destacado que a falta de 
pavimentação e saneamento básico traz 
inúmeros transtornos às famílias (as casas 
possuem geralmente fossas sépticas para 
captação do esgoto doméstico, porém muitas 
despejam parte deste esgoto nas ruas), 
especialmente em períodos chuvosos, onde 
enxurradas invadem casas. 

Aliás, um pouco dos transtornos causados pela chuva foi sentido pelos 
funcionários durante a visita, que chegaram à 
residência sob chuva, assim como acontece com 
muitos dos alunos (que aqui também muitas 
vezes moram longe das paradas, que estão 
situadas apenas no acesso principal da 
comunidade). 

Esta foi a última visita deste dia que foi 
fundamental para ampliar a percepção da Escola 

quanto à realidade vivida por nossos alunos. Uma experiência que é resgatada 
e recontada a cada novo profissional que passa a fazer parte da comunidade 
escolar do CED Professor Carlos Ramos Mota.    

 
 
 



 

 
 

 
 
Dia do Campo 2016 
 Com  a sanção do primeiro Plano Distrital de Educação do Distrito Federal, 
a agora nomeada “educação do campo” adquiriu novos contornos e maior 
estruturação no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 
em virtude da Meta 8, que instituiu estratégias específicas  voltadas à população 
camponesa, incluindo  “estruturação curricular e pedagógica voltada à 
realidade do campo (estratégia 8.1), institucionalização da “educação do campo 
na rede pública de ensino do Distrito Federal (estratégia 8.2), o que inclui a 
gestão, formação inicial e continuada de profissionais, trabalho pedagógico de 
acordo com os princípios e matrizes da educação do campo, entre outras 
estratégias. 

No ano de 2016, com o ingresso de uma das coordenadoras da Escola no 
curso Abrindo Trilhas para a Escola do Campo na Escola de Aperfeiçoamento 
dos Profissionais de Educação (EAPE – 
SEEDF), estas discussões recobraram força, 
havendo então diversas coordenações 
coletivas onde houve apresentação dos 
marcos normativos da educação do campo, 
bem como início das discussões sobre a 
realização do inventário da Instituição. 

No segundo semestre desse ano, a Coordenação Regional de Ensino 
(CRE) de Sobradinho realizou encontros com os gestores escolares para 
fomentar essa discussão e organizar o Dia do Campo. Em meio a estes 
encontros, definiu-se que o Dia do Campo seria organizado em escolas-polo, 
agrupadas de acordo com a proximidade geográfica, sendo o CED Carlos 
Ramos Mota escolhido para receber a comunidade escolar das demais escolas 
da região (especialmente em razão do tamanho da Escola, que melhor 
contemplaria as necessidades do evento). 

A CRE Sobradinho auxiliou na organização 
do cronograma e convite das demais escolas a 
participarem do evento. 

Assim, no dia 20 de outubro de 2016 
aconteceu o Dia do Campo no CED Professor 
Carlos Ramos Mota. 

A abertura do evento contou com café da 
manhã e apresentações dos alunos da Escola, 

que por meio 
de peça e 

paródia 
enfatizaram 

aspectos 
positivos (convívio com a natureza, menor índice 



 

 
 

de poluição etc.) e negativos (dificuldades de transporte, violência, falta de 
opções de lazer e de infraestrutura básica) que marcam a vida de quem mora na 
região.  

Seguiram todos para a sala de vídeo da Escola, onde participamos de 
momentos ímpares de discussão sobre aspectos bastante pertinentes da vida 
no campo.  

Iniciando com a apresentação do projeto do Hospital Regional de 
Sobradinho sobre prevenção de acidentes na primeira infância, onde se 
destacou os afogamentos (em rios, piscinas e até baldes), as intoxicações 
(especialmente produtos de limpeza, venenos e pesticidas), bem como 
acidentes com animais peçonhentos comuns na região, como escorpiões e 
cobras.  

Fábio Tinga, representante da Campanha 
Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, foi o 
próximo a ter a palavra, instigando a todos a refletirem 
sobre o uso dos agrotóxicos na produção de alimentos 
e suas consequências 
para a vida humana e do 
planeta.  

De maneira espontânea e divertida, envolveu 
todos os participantes na discussão de diversos 
dados e aspectos que compõem o uso destes 
produtos químicos pela agricultura. 

 
 
Ana Carolina Seixas, professora da SSEDF, docente do 

Curso Abrindo Trilhas para a Escola do Campo na Escola de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE – 
SEEDF) falou brevemente sobre a importância destes momentos 
e da necessidade de pensar/agir diferente nas escolas do campo.  
 
 

Na sequência, a professora Déborah Moema Campos 
Ribeiro, Gerente da Gerência de Educação do Campo (da Gerência de 
Educação do Campo, Direitos Humanos e 
Diversidade, da Coordenação de Políticas 
Educacionais Transversais, da Sub-
secretaria de Educa-ção Básica, da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal), apresentou ao participantes a 
Proposta Didática para Construção de 
Inventário Social, Histórico e Cultural das Escolas do Campo da SEDF. 
  



 

 
 

Finalmente, Sérgio Luiz Teixeira, professor da 
Secretaria de Estado de Educação, apresentou o 
processo de construção do Inventário na Escola onde 
atua, como forma de contribuir com sugestões para as 
construções das demais escolas participantes do evento.  

 
  



 

 
 

E os trabalhos continuam... 
 Logo após o Dia do Campo 2016, os profissionais da Escola voltaram a 
discutir sobre estratégias a serem utilizadas para a construção de nosso 
Inventário, sempre tendo em vista de que a participação dos alunos e outras 
pessoas da comunidade escolar é imprescindível.  
 Em uma dessas discussões, os professores sugeriram que fosse 
realizada a aplicação de um questionário para buscar respostas a algumas das 
questões listadas na proposta didática citada anteriormente. Após muitas 
deliberações, uma das professoras presentes informou haver trabalhado em 
uma pesquisa com comunidades camponesas e forneceu o modelo de 
questionário por ela utilizado, que abrangia uma série de aspectos que seriam 
importantes de ser respondidos em nosso inventário. 
 Tendo em vista que já estava se aproximando o encerramento do ano 
letivo, optou-se pelo adiamento de aplicação do questionário e de planejamento 
das demais ações. 
 Ações de 2017 
 No ano letivo de 2017, retomaram-se as discussões específicas para a 
construção do Inventário do CED Professor Carlos Ramos Mota, embora as 
ações pedagógicas implementadas (sequências didáticas, projetos entre outros) 
sempre estiveram voltadas para a realidade que nos cerca e que nos envolve. 
 No segundo semestre foi resgatado o questionário anteriormente citado 
que, coletivamente, foi discutido e redimensionado (com exclusão e 
aperfeiçoamento de questões) para melhor atender às nossas necessidades. 
Desta forma, surgiu o questionário (anexo 1) que foi entregue a todos os alunos 
(cerca de 1000) da Escola e posteriormente entregues.  
 Retornaram respondidos 445 questionários, sendo considerada uma 
participação significativa. Considerando que há vários grupos de irmãos e que 
muitos dos pais de alunos também são alunos da EJA na Escola, esta amostra 
compreende mais de 50% das famílias da comunidade escolar. 

Em coordenações coletivas, todos os professores foram orientados sobre 
a importância de tal instrumento e a necessidade de sensibilizar os alunos para 
a devolução dos mesmos preenchidos.  

Também houve a construção de um roteiro inicial de ações a serem 
executadas nesse processo de construção do inventário, contando com os 
seguintes passos: 

1) Levantamento sobre os moradores mais antigos da região e 
lideranças comunitárias 

 - realização de entrevistas para a elaboração de texto com o percurso 
histórico de constituição da região até os dias atuais (sugestão: entrevista e 
produção textual/ilustrações realizadas por alunos de séries iniciais) 

2) Questionário sócio-econômico (com informações sobre trabalho, 
propriedade, produção rural, origem das famílias...) 

- Matemática: tabulação e exploração dos dados; 
- Língua Portuguesa: elaboração, junto com os alunos, de texto informativo 

com os dados de tabulação dos questionários. 



 

 
 

- Geografia/Artes: utilização dos dados sobre produção rural para construção 
junto com os alunos de legenda sobre a constituição das chácaras quanto à 
produção rural e pintura da planta da região de acordo com as legendas 
estabelecidas 

- Ciências/Biologia: estudo da fauna e flora da região e complementação da 
pintura da planta da região com legendas/ilustrações das áreas preservadas. 
O trabalho com os dados do questionário 
 Os questionários recebidos foram 
distribuídos para 2 professores de Matemática 
que orientaram os alunos de diversas turmas na 
tabulação dos dados fornecidos.  
 Foi elaborado um modelo para a tabulação 
(Anexo 2), de forma a facilitar a compreensão e 
registro dos dados por parte dos alunos e em 
duplas ou trios receberam entre 10 e 15 
questionários para os registros. 

 Algumas considerações a esse respeito foram 
feitas pelos professores durante este processo: 
houve muitas questões sem respostas e foi 
necessário acrescentar a coluna “não informou” 
em muitas questões, sugerindo falta de clareza das 
questões ou mesmo dificuldades do respondente 
em realizar a leitura; houve ainda mais de uma 
marcação de resposta em questões de resposta 

única.  
Desta forma, em diversos momentos, a amostra não totaliza 445 

respostas e, em outros, ultrapassa esta 
quantidade. Assim, em muitos momentos houve a 
utilização dos dados de forma absoluta na amostra 
e em alguns cálculos percentuais foi considerada 
para efeito de cálculo a quantidade de 
respondentes à questão. Tais especificidades 
serão devidamente destacadas na sequência.  
 A compilação final foi realizada pela equipe 
de coordenação e estes dados foram repassados à uma professora de Língua 
Portuguesa para a elaboração dos textos informativos junto com os alunos. 
 No tratamento das informações fornecidos na sequência, foram 
respeitados os textos dos alunos, procedendo-se apenas correções ortográficas 

e de concordância para a adequada divulgação 
do documento. Além disso, procedeu-se, neste 
documento, o acréscimo de considerações 
relevantes à interpretação dos dados, 
especialmente para a posterior exploração de 
cunho didático-pedagógico daquilo que se 



 

 
 

produziu neste Inventário. Tais acréscimos serão devidamente sinalizados em 
textos destacados em negrito.   
As informações obtidas 
NATURALIDADE DO ENTREVISTADO: 

A maioria dos entrevistados nasceram no Distrito Federal, com 76 
pessoas, o segundo lugar foi a Bahia, com 64 pessoas, e maioria não informou, 
com cento e cinquenta e cinco pessoas. 
ACRE 0 PARAÍBA 17 

ALAGOAS 2 PARANÁ 1 

AMAPÁ 0 PERNAMBUCO 2 

AMAZONAS 0 PIAUÍ 23 

BAHIA 64 RIO DE JANEIRO 3 

CEARÁ 20 RIO GRANDE DO NORTE 1 

DISTRITO FEDERAL 76 RIO GRANDE DO SUL 2 

ESPÍRITO SANTO 2 RONDÔNIA 0 

GOIÁS 24 RORAIMA 0 

MARANHÃO 18 SANTA CATARINA 1 

MATO GROSSO 1 SÃO PAULO 2 

MATO GROSSO DO SUL 1 SERGIPE 1 

MINAS GERAIS 26 TOCANTINS 3 

PARÁ 0 NÃO INFORMOU 155 
 
 Os resultados quanto à naturalidade reiteram característica bastante 
comum no Distrito Federal, que recebe imigrantes de todas as regiões 
brasileiras, especialmente nordestinos, conforme gráfico abaixo, onde os 
dados foram agrupados por regiões. 
 



 

 
 

 
 
IDADE: 
 As três idades que são mais informadas são vinte e cinco pessoas com trinta 
e um anos; dezenove pessoas com trinta e seis anos; e um último lugar com 
dezoito pessoas com trinta e quatro anos; cento e cinquenta e seis pessoas não 
informaram. 
20 4 33 11 46 10 59 2 
21 3 34 18 47 5 60 1 
22 0 35 13 48 4 61 2 
23 2 36 19 49 2 62 3 
24 1 37 18 50 1 63 1 
25 1 38 15 51 0 64 1 
26 6 39 17 52 1 65 1 
27 2 40 9 53 4 66 1 
28 10 41 6 54 0 67 1 
29 9 42 12 55 0 68 1 
30 8 43 3 56 0 69 1 
31 25 44 10 57 2 70 0 
32 13 45 10 58 0 71 0 
Não informou 156 
 Realizando o agrupamento por faixas etárias, constata-se que os 
respondentes compõem um grupo de adultos jovens, como fica evidente 
na imagem abaixo.  
 

Centro Oeste
23% Norte

1%

Sul
1%

Sudeste
7%

Nordeste
33%

Não inrformou
35%

Naturalidade

Centro Oeste Norte Sul Sudeste Nordeste Não inrformou



 

 
 

 
 
SEXO: 
  

A maioria dos entrevistados é do sexo feminino, refletindo um outro 
aspecto prático evidente no cotidiano da escola: também são as mulheres 
as que mais respondem pelos estudantes da Escola.  
 
MASCULINO 163 FEMININO 219 Não informou 64 

 
 

 
 
DIMENSÃO SOCIAL 
 
ESCOLARIDADE:  

Entre os entrevistados na região do Lago Oeste, a maioria estudou até 
o Ensino Fundamental completo. No entanto, merece atenção o elevado 
número de pessoas que não estudaram ou não concluíram a Educação 

13%

54%

25%

3% 5%

Idade

Entre 20 e 29 Entre 30 e 39 Entre 40 e 49 Entre 50 e 59 Acima de 60

43%
57%

SEXO: 

MASCULINO FEMININO



 

 
 

Básica. Cabe aqui ressaltar que a Escola oferece todos os segmentos da 
Educação de Jovens e Adultos no turno noturno, onde há vagas em todas 
as turmas. 

 
NÃO ESTUDOU 24 5ª 21 2ª ENSINO MÉDIO 19 
1ª 22 6ª 44 3ª ENSINO MÉDIO 28 
2ª 12 7ª 23 SUPERIOR 

INCOMPLETO 
4 

3ª 3 8ª 68 SUPERIOR 
COMPLETO 

3 

4ª 21 1ª ENSINO 
MÉDIO 

25 PÓS GRADUAÇÃO 0 

Não informou 128 
 

 O gráfico a seguir, organizado em percentuais apenas com os 
respondentes, deixa ainda mais evidente a baixa escolarização de grande 
parte dos pais dos alunos, realidade perceptível nas inúmeras interações 
entre os profissionais da escola e os pais dos alunos e, frequentemente 
exposta pelos mesmos em suas narrativas pessoais. São inúmeras as 
histórias daqueles que não tiveram acesso ou abandonaram os estudos em 
virtude das dificuldades de acesso ou para trabalhar (muitas vezes no 
campo) e auxiliar no sustento de suas casas. 

  

 
 
NÚMERO DE PESSOAS QUE MORAM NA UNIDADE DOMÉSTICA  
 
1 5 5 91 9 3 
2 13 6 50 10 1 
3 60 7 20 11 0 

8%

18%

49%

23%

2%

Escolaridade

Não estudou Entre a 1ª e 4ª série Entre a 5ª e 8ª série

Ensino Médio Ensino Superior



 

 
 

4 106 8 9 MAIS DE 11 1 
Não informou 86 

 
FAIXA ETÁRIA DAS PESSOAS DA UNIDADE DOMÉSTICA: 
 
até 10 anos 120 entre 18 e 59 anos 213 
entre 11 e 17 anos 180 acima de 59 anos 51 

 
TEMPO DE RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE 
 
MENOS 
DE 1 ANO 

7 9 10 18 13 27 1 

1 20 10 30 19 8 28 1 
2 14 11 11 20 13 29 0 
3 19 12 12 21 4 30 1 
4 18 13 8 22 5 31 2 
5 13 14 12 23 6 32 1 
6 18 15 20 24 2 33 0 
7 13 16 13 25 7 34 0 
8 7 17 14 26 1 35 1 
 

Observando estas três informações adquiridas, é importante destacar 
que a maioria das famílias é composta por grupos entre 4 e 6 pessoas, onde 
há a presença de muitas crianças e jovens e a maioria está há menos de 10 
anos na comunidade.  

Este último aspecto é bastante nítido para a Escola em virtude da 
grande rotatividade observada durante o período letivo, justificada muitas 
vezes pelo trabalho nas chácaras da região (quem consegue emprego na 
região matricula seus filhos e quem perde e o consegue em outra região, 
transfere). 

  
PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE: 

Na região existem duas associações de moradores conhecidas 
(Associação dos Produtores Rurais do Lago Oeste- Asproeste e 
Associação do Moradores da Agrovila Basevi), mas que não se 
caracterizam como associações de classe. Assim como outras 
organizações foram citadas nas respostas recebidas. De toda forma  
registrou-se os seguintes dados quanto à participação em associação de 
classe:  

  
NÃO  272 SIM 44 Não informou 129 

 



 

 
 

Qual 
ASPROESTE 30 IGREJA 3 
ASS. BASEVI 10 MST 4 

 
ECONÔMICA 
 
BENEFÍCIOS SOCIAIS: 
 
Bolsa-Família 144 Pensão 16 
Aposentadoria 28 Outros 76 

 
OCUPAÇÃO:  
Nenhuma  49 Diarista  15 Servidor público 1 
Não informou 284 Pedreiro  5 Desempregado(a) 5 
Servente 4 Caseiro 30 Trabalhador rural 10 
Dona de casa 22 Serviços 

gerais 
4 Empregado(a) 

doméstico 
6 

Motorista  6 Estudante  1 Comerciante 0 

Vendedor(a) 0 Cozinheiro 2 Indústria 1 
Auxiliar de 
produção 

1     

 
Salário 
fixo 150 Autônomo 100 Nenhum 79 Não informou 116 

 
 Os aspectos econômicos aqui registrados reforçam o “diagnóstico 
da realidade escolar” constante em nosso PPP, indicando que a maioria 
das ocupações estão relacionadas ao trabalho doméstico e rural, sendo 
muito comum o trabalho autônomo e fundamental a participação em 
programas sociais governamentais como complementares à renda. 
 Conforme se observa no quadro de informações sobre a renda 
familiar, onde a grande maioria possui renda de até 2 mil reais e 
considerando-se que a maioria das famílias é composta por 4 pessoas ou 
mais (como visto anteriormente), tem-se uma renda per capta inferior a 500 
reais. 
 Esta situação, associada às dificuldades de locomoção e falta de 
manifestações artístico-culturais, interfere sobremaneira no desempenho 
dos estudantes, em virtude da falta de acesso à bens materiais e culturais 
fundamentais à uma educação mais ampla. 
 
 
 



 

 
 

RENDA FAMILIAR: 

Até R$ 500,00 71 Entre R$1.000,00 e 
R$ 2.000,00 

94 

Entre R$ 500,00 e 
R$ 1.000,00 

150 Acima de R$ 2.000,00 22 

 

 
 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
 Na produção de alimentos do nosso Lago-Oeste, 50 pessoas trabalham 
com horta, 36 com roça, 17 com pomar, 34 possuem criação, 1 pesca, 1 caça e 
29 pessoas têm frutos nativos. 
 A maioria das pessoas plantas e criam animais apenas para o consumo.  
 Esta foi a questão cujas respostas não marcadas ficaram mais 
evidentes, pois várias famílias da região plantam ou criam animais para 
comercialização em feiras (há pelo menos duas feiras onde esta produção 
é vendida: uma aos sábados no galpão da Asproeste e outra aos fins de 
semana, em um galpão próximo ao Posto Colorado, chamado Empório dos 
Produtores Rurais do Lago Oeste) ou para os pequenos mercados locais, 
além de pessoas da comunidade (por contato direto com o produtor, 
conforme relatam funcionários da Escola que são moradores da região) 
 Além disso, a questão não contemplou os casos em que as pessoas 
são trabalhadores rurais em chácaras para terceiros (e, portanto, podem 
não ter respondido caso considerem a produção apenas em sua unidade 
doméstica), desta forma não foram citadas conhecidas produções de café, 
uva, morango e pimenta (que é usada na produção de molhos que são até 
exportados).  
Atividade Consumo Venda Remédio Produtos 

Horta: tomate, agrião, 
coentro, alface, couve, Horta 50 31   

Roça 36 15   

21%

44%

28%

7%

Renda

Até R$ 500,00 Entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00

Entre R$1.000,00 e R$ 2.000,00 Acima de R$ 2.000,00



 

 
 

Pomar 17 11   jiló, berinjela, cebola, 
cebolinha, pimentão, 
pimenta, cenoura, 
rúcula, repolho. 
Roça: milho, feijão, feno 
(capim), fava, mandioca. 
Pomar: banana, coco, 
manga, limão, abacate, 
graviola, acerola, jaca, 
jabuticaba, laranja, 
amora, maracujá, 
pitanga. 
Criação: galinha, 
cavalo, gado, porco, 
pato, ovelha. 
Frutos nativos: pequi. 

Criação 34 18 3  

Pesca 1    

Caça 1    
Frutos 
nativos 

29 16 1  

Obs.: muitos questionários constavam 
produção de alimentos sem a indicação da 
finalidade. 

 
MEIO DE TRANSPORTE: 
Carro 146 Moto 41 Ônibus 203 Bicicleta 46 Nenhum 23 

 
ACESSIBILIDADE: 

difícil 90 regular 183 fácil 69 
 

 A rodovia DF-001 é a via de acesso à região da Basevi e Lago Oeste 
e foi recentemente restaurada, porém as demais ruas que se dirigem às 
chácaras não possuem qualquer tipo de pavimentação, refletindo nas 
respostas sobre acessibilidade, onde a grande maioria indicou que o 
acesso é regular ou difícil. 

Complementar à questão das vias de acesso, temos o principal meio 
de locomoção sendo os ônibus, que, como na maioria das comunidades 
rurais tem menos veículos e horários mais esparsos entre eles (situação 
que piora muito aos fins de semana). Destaque-se que já houve melhora 
desta situação e a empresa evidencia preocupação em ofertar mais linhas 
nos horários de pico para os trabalhadores e de entrada e saída dos 
estudantes nos três turnos. 

Ainda assim, as condições de transporte e acessibilidade causam 
grande preocupação para a comunidade, tendo em vista os transtornos 
causados pelas grandes distâncias percorridas de bicicleta ou a pé, bem 
como a grande quantidade de acidentes (ambos salientados por alguns dos 
entrevistados citados à frente). 

    
CONDIÇÕES DE MORADIA 
 
 
 



 

 
 

SITUAÇÃO DE MORADIA: 
 As informações registradas acerca da moradia corroboram mais uma 
vez o “diagnóstico” presente no PPP indicando que boa parte das famílias 
é composta por caseiros e outros trabalhadores domésticos que moram 
nem seus locais de trabalho em residências cedidas pelo empregador. Esta 
situação se torna mais clara no gráfico abaixo (os percentuais foram 
calculados apenas consideram os que assinalaram uma resposta à 
questão) 
   
alugada 88 própria 86 cedida 116 
parentes 14 doação 8 outro 25 

  
 Já a maioria dos proprietários de sua residência são moradores do 
Assentamento Chapadinha, do Condomínio Palmas do Lago Oeste e da 
Basevi. 
 

 
 A maioria das casas, conforme as respostas recebidas, é de 
alvenaria, possui piso cerâmico e telhado de barro (tipo colonial). E possui, 
em sua maioria, entre 4 e 6 cômodos, incluindo banheiros internos.  
 
MATERIAL DE REVESTIMENTO DA PAREDE: 
madeira 0 alvenaria 248 mista 48 outro 210 

 
 
MATERIAL DO PISO: 
madeira 0 concreto 79 terra batida 11 

cerâmica 210 Outro 
(ardósia) 

2 Outro (sem 
especificação) 

24 

 
 

26%

4%

25%

2%

36%

7%

Situação de moradia

Alugada Parentes Própria Doação Cedida Outro



 

 
 

MATERIAL DO TELHADO: 

amianto 122 alumínio 5 palha   0 

telha de barro 128 Outro (sem 
especificação) 

37 Outro (laje) 4 

 
NÚMERO DE CÔMODOS NA MORADIA:  

1 0 4 77 7 17 

2 13 5 61 8 13 

3 18 6 47 9 ou + 11 
 
TIPO DE BANHEIRO: 
Interno 212 1 119 2 48 3 3 4 ou + 0 

 
Externo 38 1 26 2 5 3 0 4 ou + 0 

 
FONTE DE ENERGIA: 
 A maioria dos entrevistados recebem energia elétrica da companhia de 
energia (que possui distribuição em quase todo o Lago Oeste). 
 Parte da região não possui atendimento por parte da companhia de 
energia elétrica em virtude da irregularidade da ocupação da terra ou 
omissão dos órgãos públicos, como é o caso de um acampamento na rua 
25 onde aconteceram dois acidentes fatais em 2017 com “gambiarras” na 
rede elétrica, conforme testemunharam vários alunos moradores do local 
onde ocorreram. 
  
companhia de 
energia 

304 motor 
particular 

7 motor 
comunitário 

3 

lamparina 3 não possui 8 outro 0 

 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 
 A maior parte dos entrevistados informou que possui água de poço, 
seguidos pelos que recebem água da companhia de água (CAESB). 
 Possivelmente, os que indicaram receber água da CAESB são 
moradores da região da Basevi, que há mais de uma década conta com um 
poço artesiano e caixa d’água pertencentes e mantidos por aquela 
companhia e que organiza a distribuição e cobrança pelo consumo. 
 Na maioria das chácaras, há poços (muitos irregulares), cujo 
consumo não é medido e cujo uso muitas vezes não é fiscalizado ou 
cobrado, com contribuição negativa para a crise hídrica instaurada no 
Distrito Federal. 



 

 
 

 Este é um aspecto que mereceu especial atenção durante o ano 
letivo em nossa escola e ainda merecerá por um bom tempo. 
 

companhia 
de água 77 rio 3 chuva 1 

poço 203 outro 13 outro  

 
TRATAMENTO DE ÁGUA: 

sim 134 não 98 às 
vezes 26 água 

mineral 23 

 
filtra 124 ferve 3 côa 1 aplica 

bactericida 
5 outro 10 

 
 ESGOTO: 
rede pública 28 fossa séptica 175 fossa seca 52 
Outro (sem 
especificação) 

7 outro  outro  
Obs.: Apesar da indicação de coleta de esgoto pela rede pública, nenhuma 
das comunidades que compõem a região possuem coleta por parte da 
CAESB, a grande maioria utiliza a fossa séptica. 
  
DESTINAÇÃO DO LIXO: 
 Pequena parcela dos respondentes indicaram realizar a coleta 
seletiva, embora semanalmente haja recolhimento deste tipo de material 
nas caçambas espalhadas por todas as ruas da região. 
 Este é um aspecto que merecerá atenção nas discussões/projetos 
que acontecerão na Escola futuramente, destacando-se a coleta seletiva, 
os danos ambientais ocasionados pela queima do lixo, bem como a 
importância da compostagem, não só por seu aspecto sustentável, mas 
pelo uso que pode ter na comunidade. 
 
coleta simples   180 coleta seletiva 69 enterrado 3 

queimado 38 outro 4 outro  
 
TIPO DE COZINHA: 

interna    283 externa 48 

 
 
 
 
 



 

 
 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COZINHA: 
fogão a 
gás   273 

fogão à 
lenha 34 

Micro-
ondas 86 

geladeira 
elétrica   209 

isopor 0 freezer 17 nenhum 0 outro 0 
 
APARELHOS ELETRÔNICOS: 

TV 308 rádio 101 computador 101 telefone 203 nenhum 0 

 
 Finalmente, observamos que a maioria das casas possui cozinhas 
internas com fogão e geladeira. E a maioria das residências possui 
televisão e telefone. 
 Destaca-se que boa parte dos telefones são celulares, mas o 
atendimento em telefonia fixa e móvel na região é bastante deficitária. A 
telefonia fixa só existe até a rua 13, acarretando também na ausência de 
serviços de internet e tv à cabo a partir da rua 14. E há vários pontos na 
região atendidos por apenas 1 empresa de telefonia móvel, acarretando 
diversos transtornos à comunidade, como a dificuldade de comunicação 
entre a família e a Escola em casos que requerem urgência (especialmente 
em casos de doença de alunos). 
 

Ainda sobre o questionário 
Após a tabulação dos questionários pelos professores de matemática, os 

mesmos foram recolhidos e separados de acordo com a indicação de produção 
agropecuária. 

Esta separação se fez necessária em 
virtude do trabalho realizado pelo 
professor de geografia que, após montagem de 
uma planta da região do Lago Oeste (retirada 
do Plano de Ocupação do Lago Oeste e 
disponível para consulta e download no site da 
Asproeste), realizou com os alunos a confecção 
de legendas e pintura das áreas onde foi indicada a produção. 

 Dos pouco mais de 50 questionários com esta indicação, quase metade 
não indicou o endereço. Então, inicialmente, procedeu-se à marcação destes 
locais nas plantas.  

Posteriormente, considerando a pequena 
amostra obtida nos questionários, o professor 
perguntou diretamente aos alunos que possuía 
qualquer tipo de produção/criação em suas 
residências e levou estes alunos à fazer esta 
identificação na planta.  

Como a planta ficou algumas semanas 
exposta no pátio da Escola enquanto o professor 
de Geografia realizava o trabalho com seus 

alunos, houve um grande interesse e curiosidade por parte de outros alunos que 
não haviam participado desta atividade, onde também indicaram e pintaram suas 
chácaras que possuem algum tipo de atividade agropecuária. 



 

 
 

A planta será plastificada e preservada para 
atividades pedagógicas futuras por parte dos 
professores e divulgação à comunidade escolar.    
Entrevistando pessoas da comunidade, 
reconstruindo nossa história 
 Concomitantemente ao trabalho que estava 
sendo feito com os resultados dos questionários, 
acontecia, entre as pessoas da comunidade escolar, o 
levantamento/identificação de pessoas da que 
figurassem entre os mais antigos moradores, 
lideranças comunitárias e profissionais da Escola 
desde o surgimento.  
 A intenção era de receber essas pessoas na 
Escola para serem entrevistadas pelos alunos, de 
forma a contribuir com informações sobre a história, mudanças, necessidades e 
anseios da comunidade. 
 Houve uma atividade formativa com os professores (foto acima), em que 
foi fornecida orientação sobre o trabalho pedagógico com o gênero textual 
“entrevista” (Anexo 3) e também repassada uma lista de perguntas, retiradas do  
Proposta Didática para Construção de Inventário Social, Histórico e 
Cultural das Escolas do Campo da SEDF. 
 Das pessoas indicadas para participarem deste momento de construção 
do nosso Inventário, conseguimos realizar 6 encontros, (5 na escola e 1 na 
residência do morador), como vê-se detalhadamente a seguir.  

Todas as entrevistas foram realizadas no mês de 
outubro. Todos os vídeos e áudio produzidos estão 
gravados no DVD (Anexo 4) e seguem os registros 
realizados por professoras e alunos. 

As primeiras entrevistadas foram a professora 
Cecília Maria Alves Campos, moradora do Lago 
Oeste há 27 anos 
e uma das 

primeiras 
professoras da 

Escola, tendo trabalhado nela por 22 anos, até 
sua aposentadoria ocorrida em julho de 2017. 
Ela foi entrevistada por uma turma de 1º ano 
do Ensino Fundamental, sua entrevista foi 
gravada integralmente e os alunos depois 
fizeram uma ilustração sobre este encontro. 

 
 



 

 
 

 No mesmo dia que recebemos a professora 
Cecília, também recebemos sua mãe, a senhora Linda 
Luci Campos, também antiga moradora e membro 
atuante da Igreja Católica local e bastante conhecedora 
da história da região e da Escola. Ela foi recebida pelos 
alunos do 4º ano, que posteriormente fizeram produções 
textuais sobre suas impressões sobre a entrevista. A 
professora da turma, Ilda, também considerou 
importante registrar as informações e algumas dessas 
produções estão a seguir. 
 

 
  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

 Na mesma semana, recebemos a professora Aline Mendes Carvalho 
Dantas, primeira professora da Escola Classe Lago Oeste (posteriormente 
chamada CED Professor Carlos Ramos Mota), ainda na época em que 
funcionava na Associação (Asproeste) e uma das primeiras diretoras também.  

 
 Ela foi entrevistada pela turma A do 2º ano do Ensino Fundamental, 
resgatando a história de nossa Escola e ainda trazendo fatos esquecidos, como 
o atropelamento de uma aluna em frente à Escola, mais uma vez chamando a 
atenção para as questões relacionadas ao transporte/trânsito que muito afligem 
a comunidade. 
 A seguir a produção coletiva registrada pela professora Geanne.   



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 Na mesma data recebemos a professora Evanda Aranda Teixeira, que 
foi professora na Escola na sua criação. Junto com a professora Aline, eram as 
únicas professoras no início.  

 
 A entrevista foi realizada pelos alunos dos 3º anos A e B e a produção 
coletiva posteriormente foi registrada e se encontra a seguir. 
  



 

 
 

CED. PROFESSOR CARLOS RAMOS MOTA 
Turma: 3o  ano B Matutino 
Professora: Cléia 
Data: 31/10/2017 

Entrevista 
A nossa entrevistada foi a professora Evanda, que trabalhou em nossa 

escola no início de sua existência por um período de aproximadamente dez anos. 
A professora relata que foi um desafio vir trabalhar nessa comunidade, isso 

era o ano de 1991, pois o lugar era distante e pouco conhecido, e os profissionais 
ficavam receosos de vir para cá. 

A escola funcionava na Asproeste e contava com duas salas de aula, dois 
banheiros, direção e uma cozinha. Havia ainda um barracão de madeira ao lado 
onde funcionava outra sala de aula. 

Havia cinco turmas, que funcionavam em três períodos: matutino, 
intermediário e vespertino; onde a estruturação da época era em grupos 
identificados como: Iniciando, Continuando e Concluindo (CBA), antiga escola 
candanga; e havia uma turma multisseriada. 

Os alunos moravam na comunidade, mas eram provenientes de outros 
estados brasileiros. Não havia transporte escolar, e eles chegavam até à escola 
a pé, de bicicleta ou charrete. 

A professora Evanda relata ainda que na época a escola contava com uma 
senhora para limpar a escola, e não contava com merendeira; as próprias 
professoras faziam o lanche das crianças com os ingredientes enviados pela 
Secretaria de Educação. 

Na comunidade não havia transporte público (ônibus); havia energia 
elétrica só até a rua 9 e profissionais de saúde compareciam na comunidade de 
tempos em tempos para atendimento básico, como aplicação de vacinas. 

Perguntamos à professora se a comunidade valorizava os profissionais de 
educação e a escola. Ela disse que se sentia muito valorizada pela comunidade 
em muitas situações do dia-a-dia.  

Um fato que prova isso, foi quando surgiu a necessidade de lutar por uma 
escola maior e com estrutura. 

A professora Evanda conta que nessa época, o governador do DF, 
Cristóvão Buarque, criou um projeto intitulado Orçamento Participativo, onde a 
comunidade se reunia com membros do governo para opinar sobre a aplicação 
de verbas destinadas ao lugar.  

Então, a professora Evanda conta que ela e os demais professores da 
escola viram nesse contexto a oportunidade de reivindicar uma nova escola para 
a comunidade. 

Então, elas começaram a fazer uma campanha junto à comunidade para 
que eles comparecessem ao evento e colocasse como prioridade de 
reivindicação a construção da nova escola. 

A comunidade se fez presente e acatou as sugestões das professoras com 
relação ao pedido prioritário. 

A escola foi personagem no ano de 1996 de uma reportagem sobre a 
Escola Candanga. E, tendo o governador da época, gostado tanto do trabalho 
que era desenvolvido na escola, prometeu e cumpriu a construção do novo 
prédio. A obra teve iníco em 31 de dezembro de 1997. 

A mudança aconteceu em 12 de agosto de 1998. 



 

 
 

A professora Evanda se emociona ao contar detalhes desse fato, visto que, 
a nova escola foi fruto de uma luta dos profissionais de educação e do 
reconhecimento do trabalho desenvolvido por elas. 
A sua entrevista nos leva a uma reflexão profunda sobre o poder de 
transformação que o professor tem e muitas vezes não tem consciência disso. 
 
 
 
 
  



 

 
 

Concluindo a sequência de 
entrevistas realizadas em 
nossa Escola, 
entrevistamos o Padre 
Virgílio Leite Uchôa, 
morador do Lago Oeste e 
pároco da Igreja Nossa 
Senhora Mãe dos Migrantes 
por décadas. Segundo ele 
mesmo conta, dos quase 3 
mil batismos realizados na 
paróquia, mais de 2 mil 
foram realizados por ele.  

 Muito querido por todos, no vídeo e áudio 
registrados em anexo, ouvimos muitas histórias 
acontecidas na região, suas transformações e 
problemas. Ele foi entrevistado pelos alunos do 5º B. 
  
 
 
 
  
 
 

Finalmente alunos entrevistaram o sr. Brexó, comerciante e morador do 
Lago Oeste há 35 anos. Conforme explicado na produção registrada pela turma, 
ele não tinha disponibilidade para ir à Escola, mas suas 2 netas, alunas do 5º A, 
receberam a tarefa de entrevistá-lo em sua residência e depois repassaram para 
os colegas em sala. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Passos do caminho: onde chegamos e para onde vamos 
 As entrevistas e os dados adquiridos através dos questionários 
respondidos pelas famílias reiteram o histórico e o diagnóstico da realidade 
constantes do PPP do CED Professor Carlos Ramos Mota. No entanto, para 
muitos alunos, estas informações foram uma descoberta. 
 As atividades realizadas despertaram o interesse dos alunos para os 
assuntos da comunidade, assim como aconteceu com a planta da região com os 
registros de produção agropecuária.  
 Nesse sentido, constatou-se que a maioria das chácaras não 
desempenha tais atividades, porém muitas famílias estão relacionadas a várias 
atividades com a terra e o espaço que ocupam. 
 Neste momento realizamos uma pausa em virtude da proximidade do 
encerramento do ano letivo e as inúmeras atividades próprias deste período. 
Porém, já começamos a planejar outras atividades com o material aqui 
produzido, a produção de outros mais, bem como a divulgação mais ampla 
destes trabalhos para toda a comunidade escolar (já recebemos sugestões de 
confecção de jornal, painel, sessão de cinema...). 
 Enfim, até aqui muito foi feito e ainda mais há por fazer...  
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Anexo 1 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Gerência Regional de Ens ino de Sobradinho 
Centro Educac ional Professor Carlos  Ramos Mota  

 
Questionário 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
NATURALIDADE DO ENTREVISTADO: 
_______________________________________________ 
IDADE:_____anos              
SEXO: (    ) M   (     ) F   
 
DIMENSÃO SOCIAL 
 
ESCOLARIDADE: ______ 
NÚMERO DE PESSOAS QUE MORAM NA UNIDADE DOMÉSTICA: _____ 
FAIXA ETÁRIA DAS PESSOAS DA UNIDADE DOMÉSTICA: 
 até 10 anos: ___ entre 11 e 17 anos: ___ entre 18 e 59 anos: ___ acima de 
59 anos: ___  
TEMPO DE RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE:_____ anos 
PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE:  
(     ) não  (     ) sim   

Qual:________________________________________________________
__ 

 
ECONÔMICA 
 
BENEFÍCIOS SOCIAIS:  
       Bolsa-Família (    )    Aposentadoria (    )       Pensão  (    )      Outros  (    
)_________________  
 
OCUPAÇÃO: 
_______________________________________________________________
__ 

(    ) salário fixo   (    ) Autônomo   (    ) Nenhum 
 
RENDA FAMILIAR: 
(    )Até R$ 500,00     (    )Entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00   (    )Entre 
R$1.000,00 e R$ 2.000,00      (    )Acima de R$ 2.000,00 

 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS (SE HOUVER, FAVOR INFORMAR 
ENDEREÇO_________________) 
 
Atividade Produtos Consumo Venda Remédio 

Horta     



 

 
 

Roça     
Pomar     
Criação     
Pesca     
Caça     
Frutos 
nativos 

    

     
     

 
 
MEIO DE TRANSPORTE: 

(     ) Carro   (     ) Moto   (     ) Ônibus   (     ) Bicicleta   (     ) Nenhum 
ACESSIBILIDADE: 

(     ) difícil   (     ) regular   (     ) fácil 
 
CONDIÇÕES DE MORADIA 
 
SITUAÇÃO DE MORADIA: 
        (    ) alugada  (    ) própria  (    ) cedida   (    ) parentes (     ) doação   (    ) 
outro:____________ 
MATERIAL DE REVESTIMENTO DA PAREDE: 
       (     ) madeira  (     ) alvenaria   (     ) mista    (     ) 
outro:_______________________________  
MATERIAL DO PISO: 
       (     ) madeira   (     ) concreto   (     ) terra batida   (     ) cerâmica   (     ) 
outro:______________ 
MATERIAL DO TELHADO: 
       (     ) amianto  (    ) alumínio   (     ) palha  (     ) telha de barro   (     
)outros:________________ 
FONTE DE ENERGIA: 
 (     ) companhia de energia   (     ) motor particular   (     ) motor comunitário  (     
) lamparina  
(   ) não possui   (     ) outro: _______________ 
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA:  
 (     ) companhia de água   (     ) rio   (     ) chuva   (     ) poço   (     ) 
outro:__________________ 
TRATAMENTO DE ÁGUA: 
 (    ) sim  (    ) não  (    ) às vezes  (    ) água mineral 
 Se sim: (    ) filtra  (    ) ferve  (    ) côa   (    ) aplica bactericida (    ) 
outro:__________________ 
TIPO DE BANHEIRO: 
 (     ) interno, quantidade:___ (      ) externo, quantidade:___ 
ESGOTO: 
(    ) rede pública (    ) fossa séptica (    ) fossa seca (    ) outro: 
_________________________ 
DESTINAÇÃO DO LIXO: 



 

 
 

(     ) coleta simples  (     ) coleta seletiva  (     ) enterrado  (     ) queimado  (     ) 
outro:_______ 
TIPO DE COZINHA: 
(     ) interna   (     ) externa 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COZINHA: 
(    ) fogão à gás  (    ) fogão à lenha (     ) microondas (    ) geladeira elétrica  (    
) isopor  
(   ) freezer  (     ) nenhum  (     ) outro:_________________ 
NÚMERO DE CÔMODOS NA MORADIA: ____ 
APARELHOS ELETRÔNICOS:  
 (     ) TV   (     ) rádio   (     ) computador   (     ) telefone   (     ) nenhum 
 
  



 

 
 

Anexo 2 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 
NATURALIDADE DO ENTREVISTADO: 

ACRE  PARAÍBA  

ALAGOAS  PARANÁ  

AMAPÁ  PERNAMBUCO  

AMAZONAS  PIAUÍ  

BAHIA  RIO DE JANEIRO  

CEARÁ  RIO GRANDE DO NORTE  

DISTRITO FEDERAL  RIO GRANDE DO SUL  

ESPÍRITO SANTO  RONDÔNIA  

GOIÁS  RORAIMA  

MARANHÃO  SANTA CATARINA  

MATO GROSSO  SÃO PAULO  

MATO GROSSO DO SUL  SERGIPE  

MINAS GERAIS  TOCANTINS  

PARÁ  NÃO INFORMOU  
 
IDADE: 

20  33  46  59  

21  34  47  60  

22  35  48  61  

23  36  49  62  

24  37  50  63  

25  38  51  64  

26  39  52  65  

27  40  53  66  

28  41  54  67  

29  42  55  68  

30  43  56  69  

31  44  57  70  

32  45  58  71  



 

 
 

 
SEXO:  

MASCULINO  FEMININO  

 
DIMENSÃO SOCIAL 
 
ESCOLARIDADE:  

NÃO 
ESTUDOU 

 5ª  2ª ENSINO 
MÉDIO 

 

1ª  6ª  3ª ENSINO 
MÉDIO 

 

2ª  7ª  SUPERIOR 
INCOMPLETO 

 

3ª  8ª  SUPERIOR 
COMPLETO 

 

4ª  1ª ENSINO 
MÉDIO 

 PÓS 
GRADUAÇÃO 

 

 
NÚMERO DE PESSOAS QUE MORAM NA UNIDADE DOMÉSTICA:  
 

1  5  9  
2  6  10  
3  7  11  
4  8  MAIS DE 11  

 
FAIXA ETÁRIA DAS PESSOAS DA UNIDADE DOMÉSTICA: 
 

até 10 anos  entre 18 e 59 anos  
entre 11 e 17 anos  acima de 59 anos  

 
TEMPO DE RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE 
 

MENOS 
DE 1 ANO 

 9  18  27  

1  10  19  28  
2  11  20  29  
3  12  21  30  
4  13  22  31  
5  14  23  32  
6  15  24  33  
7  16  25  34  



 

 
 

8  17  26  35  
 
PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE CLASSE: 

NÃO  SIM  
 
Qual 

ASPROESTE  IGREJA  
ASS. BASEVI    
MST    
CHAPADINHA    

 
ECONÔMICA 
 
BENEFÍCIOS SOCIAIS: 
 

       Bolsa-Família  Pensão  
Aposentadoria  Outros  

 
OCUPAÇÃO:  
Nenhuma   Diarista   Servidor público  
Não informou  Pedreiro   Desempregado(a)  
Servente  Caseiro  Trabalhador rural  
Dona de casa  Serviços gerais  Empregado(a) 

doméstico 
 

Motorista   Estudante   Comerciante  
Vendedor(a)      
      
      
 

Salário fixo  Autônomo  Nenhum  
 
RENDA FAMILIAR: 

Até R$ 500,00  Entre R$1.000,00 e 
R$ 2.000,00 

 

Entre R$ 500,00 e 
R$ 1.000,00 

 Acima de R$ 2.000,00 
 

 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS  

Atividade Consumo Venda Remédio Produtos 

Horta     



 

 
 

Roça     

Pomar     

Criação     

Pesca     

Caça     

Frutos nativos     

     

     
 
MEIO DE TRANSPORTE: 

Carro    Moto  Ônibus  Bicicleta  Nenhum  

 
ACESSIBILIDADE: 

difícil  regular  fácil  

 
CONDIÇÕES DE MORADIA 
 
SITUAÇÃO DE MORADIA: 

alugada  própria  cedida  

parentes  doação  outro  
 
MATERIAL DE REVESTIMENTO DA PAREDE: 

madeira  alvenaria  mista  
outro  outro  outro  

 
MATERIAL DO PISO: 

madeira  concreto  terra batida  

cerâmica  outro  outro  

 
MATERIAL DO TELHADO: 

amianto  alumínio  palha    

telha de barro  outro  outro  

 



 

 
 

 
FONTE DE ENERGIA: 

companhia de 
energia  motor 

particular  motor 
comunitário  

lamparina  não possui  outro  

 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

companhia de 
água 

 rio  chuva  

poço  outro  outro  

 
TRATAMENTO DE ÁGUA: 

sim  não  às vezes  água 
mineral 

 

 
filtra  ferve  côa  aplica 

bactericida 
 

outro  outro  outro  outro  

 
TIPO DE BANHEIRO: 

Interno  1  2  3  4 ou +  
 

Externo  1  2  3  4 ou +  
 
 ESGOTO: 

rede pública  fossa séptica  fossa seca  

outro  outro  outro  

 
DESTINAÇÃO DO LIXO: 

coleta simples   coleta seletiva  enterrado  

queimado  outro  outro  

 
TIPO DE COZINHA: 

interna     externa  

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COZINHA: 



 

 
 

fogão a 
gás   

 fogão à 
lenha 

 microondas  geladeira 
elétrica   

 

isopor  freezer  nenhum  outro  

outro  outro  outro  outro  

 
NÚMERO DE CÔMODOS NA MORADIA:  

1  4  7  

2  5  8  

3  6  9 ou +  

 
APARELHOS ELETRÔNICOS: 

TV  rádio  computador  telefone  nenhum 
 

 
 

 
  



 

 
 

 
 

 

                            Anexo 3 
 
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Educação 
Gerência Regional de Ens ino de Sobradinho 
Centro Educacional Professor Carlos Ramos Mota 

 

Construindo o inventário do CED Professor Carlos Ramos Mota 
 
- Orientação aos professores para a elaboração de entrevista com moradores 
antigos da região e lideranças comunitárias. 

 
Um gênero textual do cotidiano jornalístico 

 
 
 
 
 
 

A entrevista requer uma boa postura por parte dos interlocutores 
 

Você já percebeu a variedade de textos que permeiam o nosso cotidiano? 
Muitas vezes nos deparamos com os mesmos, e nem nos atentamos para uma 
análise mais aprofundada sobre o discurso, isto é, qual a finalidade, o que se 
pretende com a comunicação realizada? 

A linguagem tem uma função social, a qual pauta-se por uma finalidade 
específica, seja para persuadir, convencer sobre algo, relatar acontecimentos, 
instruir, informar, entre outros objetivos. 

Mais especificamente daremos ênfase a um gênero textual denominado 
entrevista. 

A todo instante nos deparamos com pessoas concedendo entrevistas a 
uma emissora de TV, a um programa de rádio, ou também travamos contato com 
a leitura de entrevistas publicadas pelos jornais de grande circulação e por uma 
diversidade de revistas. 

A entrevista é essencialmente oral e requer uma postura adequada tanto 
por parte de quem a elabora quanto por parte de quem a responde. Portanto, 
deve-se dar maior atenção no que se refere à linguagem, pois é algo que se 
tornará acessível ao público de uma forma geral. 

O uso de gírias, chavões e de uma linguagem informal não é 
aconselhável, pois o objetivo maior é fazer com que o leitor/expectador se 
interaja com o conhecimento do entrevistado sobre um determinado assunto. 

A elaboração prévia a respeito do assunto que será discutido é de suma 
importância, pois o entrevistador precisa dominar o assunto em pauta, de modo 
a evitar algumas falhas indesejáveis. Como também, o mesmo deverá se manter 
totalmente imparcial, na qual a objetividade deverá prevalecer sempre, 
sobretudo porque nesse momento é preciso que se promova uma total 
credibilidade. 



 

 
 

Estruturalmente, a entrevista compõe-se dos seguintes elementos: 
 
#Manchete ou título - Essa é uma parte que deverá despertar 

interesse no interlocutor envolvido, podendo ser uma frase criativa ou 
pergunta interessante. 

 
# Apresentação - É o momento em que se apresentam os pontos de maior 
relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, 
sua experiência profissional e seu domínio em relação ao assunto 
abordado. 

 
# Perguntas e respostas - Basicamente, é a entrevista propriamente dita, 
na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. 

 
Entretanto, há algumas entrevistas que não seguem este padrão, ou seja, 

umas apresentam um roteiro mais conciso somente de perguntas e respostas, 
outras, ao invés de retratar as falas em seu modo literal, optam por transcrevê-
las usando um discurso indireto, ou, até mesmo, muitas trazem um texto 
introdutório e mais detalhado, com informações sobre o local, a data e duração 
da entrevista. 

 
Por Vânia Duarte 
Graduada em Letras 
Equipe Brasil Escola 
 
Texto extraído de http://brasilescola.uol.com.br/redacao/um-genero-textual-
cotidiano-jornalistico.htm. Consultado em 19/10/2017 
 

Conforme a intenção, ou seja, o que se pretende obter do entrevistado, 
tem-se os seguintes tipos de entrevistas: 
1) Entrevista noticiosa: pretende extrair do entrevistado informações sobre 
fatos que vão se tornar notícias; 
2) Entrevista de opinião: a que levanta a opinião do entrevistado sobre o 
assunto pesquisado; 
3) Entrevista “de ilustração”: levanta aspectos biográficos do entrevistado, 
registrando suas ideias, preferências, ambiente em que vive modos de falar, 
entre outros; 
4) Entrevista coletiva: aquela em que o entrevistado responde a perguntas de 
diversos repórteres, de diferentes veículos de informações. 
Texto extraído de https://aprendereagir.wordpress.com/2013/04/23/genero-
textual-entrevista/ . Consultado em 19/10/2017 
 
 - Após explorar o gênero textual “entrevista” em sala de aula, cada 
professor deverá orientar e preparar os alunos para realização de entrevista com 
membros da comunidade local, que sejam antigos moradores ou representantes 
comunitários, com vistas a fornecer informações sobre a comunidade, sua 
evolução histórica, mudanças, necessidades/anseios, manifestações artísticas e 
culturais, entre outros.  
 - As entrevistas acontecerão na escola ou em local acordado com o 
entrevistado, de acordo com as necessidades apresentadas. 



 

 
 

 - Deverão ser realizados registros audiovisuais (fotos e filmagens), 
registro escrito da entrevista (perguntas e respostas) e ainda elaborações 
textuais (individuais ou coletivas) dos alunos sobre a entrevista realizada. 
 - Seguem algumas sugestões de perguntas, a serem melhor delineadas 
e acrescidas junto com os alunos em sala de aula, com vistas à adequação ao 
entrevistado. 
 

1) Qual a localização da sua região? Qual a distância da sua região do centro 
urbano mais próximo? 
 

2) Como é o acesso para a sua região? (asfalto, estrada de terra) 
 

3) Como é a infraestrutura da sua região? ( energia elétrica, telefone, 
internet,  esgoto, água, acesso a serviços de saúde, escola) 

 
4) Qual o tipo de produção da região? 

 
5) Quais os processos produtivos mais importantes? 

 
6) Em relação à produção agrícola, há predominância da agricultura familiar 

ou do agronegócio? 
 

7) O que mudou em relação a: recursos naturais, vegetação nativa, 
preservação das margens dos rios, das nascentes e áreas de reserva. 

 
8) Como era a região no inicio? Como está agora? 

 
9) Quando e como surgiu a comunidade onde vive? 

 
10)  Que grupos ajudaram na formação da comunidade? 

 
11)  Quais as características étnicas desses grupos? 

 
12) E hoje, as características étnicas são as mesmas? Quais? 

 
13) Quais as diferenças e semelhanças das etnias de nossa comunidade em 

relação à diversidade do município, do estado e do país? 
 

14) Quais os grupos/movimentos que discutem questões étnicas ou da 
diversidade na comunidade? 
 

15) Quantas famílias vivem na comunidade? 
 

16)  Quais as principais fontes de renda da comunidade? 
 

17)  Existem lideranças ou representantes na comunidade? Como são 
escolhidos? 

 
18)  Que organizações existem na comunidade? Existe associação nas 

comunidades? Quem participa dela e o que fazem? 



 

 
 

 
19) Os representantes da comunidade fazem parte da algum conselho 

distrital, qual? 
 

20) Que profissões existem na comunidade? 
 

21) Como se estabelecem as relações de trabalho na sua comunidade? 
 

22) Quais os problemas ambientais existentes nas comunidades? 
 

23) Como está organizado o calendário da produção [agrícola] da 
comunidade? 
 

24) Quais os festejos realizados em nossas comunidades? 
 

25) Quais dessas festas estão relacionadas com o trabalho? 
 

26) Quais os tipos de danças, comidas, vestimentas que caracterizam sua 
comunidade? 

 
27) Quais as principais características e produtos culturais da comunidade 

dos educandos? Que elementos, objetos e imagens etc., caracterizam a 
comunidade? 
 

28) Como está organizada a participação das mulheres nas organizações 
sociais na comunidade? 
 

29) Há participação de algum membro da sua família em grupo da 
comunidade? Se sim, quem? 
 

30)  Quais as formas de manifestação cultural que a comunidade mantém ou 
produz? (festas religiosas, ciclos de colheitas) 
 

31) Que tipo de manifestação cultural a comunidade consome? Por exemplo, 
festas promovidas por pessoas que não fazem parte da comunidade.  
 

32) A comunidade faz uso de plantas medicinais? 
 

33) Existe uma pessoa na comunidade que conhece e indica as plantas 
medicinais? 
 

34) Os sistemas produtivos da comunidade fazem uso de agrotóxico? 
 

35) Como é tratado o lixo da comunidade? 
 

36) Quais são e como se manifestam os saberes tradicionais da comunidade? 
 

37) O que fazer para fortalecer a comunidade por meio dos saberes 
tradicionais? 
 



 

 
 

38) O que é ser criança, adolescente, jovem, adulto e idoso na sua 
comunidade? 

 
Obs.: Questões retiradas do Roteiro Pedagógico para a elaboração do 
Inventário.   
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