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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Este projeto é fruto de uma ação reflexiva coletiva, baseada em uma 

avaliação constante e sistematizada dos diversos segmentos da escola. Resultado 

de um trabalho de grupo, em que professores, alunos, pais e responsáveis, e outros 

da comunidade escolar, se debruçaram para finalizar elaboração deste documento. 

No intuito de atender a todas as mudanças propostas, durante os últimos anos pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no que se refere à 

reestruturação do ensino, com a implantação da gestão democrática, e outras 

exigências foram até aqui contempladas. Com a implantação dos Ciclos na escola, 

vivemos um momento de transformação de nossa prática, no ano de 2020, com a 

Pandemia do Covid-19, em que tivemos de reformular nosso planejamento para 

atender às novas necessidades de oferecer uma educação mediada por tecnologia. 

A organização do trabalho pedagógico está direcionada para garantirmos a 

aprendizagem de todos, entender que o processo-ensino aprendizagem deve ser 

eficaz atendendo todos os estudantes, essa é nossa missão. 

Muitas ideias, para serem colocadas em prática, necessitamos de 

investimentos humanos e financeiros, contudo a motivação dos profissionais 

envolvidos, muitas vezes, mobiliza recursos e parcerias para a superação das 

dificuldades e concretização das ações. 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte – CELAN, em sua 

proposta pedagógica propõe ações que visam o desenvolvimento integral do aluno, 

bem como a valorização e capacitação de seus servidores e a integração com sua 

comunidade escolar. Consolidar e dar sustentação aos anseios dos profissionais de 

educação não é tarefa fácil. Para atender os desafios mais diversos em busca dos 

princípios, dos valores e dos compromissos, será necessária uma melhor 

organização administrativa, pedagógica e financeira, de forma a alcançar a missão 

desta unidade de ensino com maior eficácia. 

Para tanto, considerar a autonomia na construção da Proposta Pedagógica 

é importante, mas é bom lembrar que exige responsabilidade e compromisso de 
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todos os envolvidos, pois implica não só satisfação de direitos, mas também 

cumprimento de objetivos e de deveres. 

Entende-se, portanto, que a Proposta pedagógica não é mera formalidade 

burocrática. Seus propósitos, ações, calendários, distribuições de competências e 

prazos são estabelecidos para se transformarem em realidade concreta. Consiste 

em um trabalho dinâmico, em permanente construção, pois, à medida que objetivos 

vão sendo alcançados, novas realidades surgem, fazendo-se assim necessária a 

adaptação e muitas vezes a reconstrução de tal Projeto. 

A Proposta Pedagógica do CELAN, está sendo construída com apoio de todos 

os atores da escola, professores, diretores, alunos e pais/responsáveis. Os 

professores se envolveram em planejar projetos para desenvolverem no ano de 

2020, em prol de ofertar novas possibilidades de aprendizagem, com essa nova 

necessidade que nos é apresentada do novo Coronavírus. Aproveitando toda 

estrutura e discussão sobre as diretrizes norteadoras vistas na semana pedagógica.  

Os pais participam de reuniões de pais, e de momentos especiais, de datas 

comemorativas, como dia das mães, entre outros. Foram elaborados questionários 

para que os pais respondam alguns pontos importantes para a construção da nossa 

PP. (sócio/econômico; gestão democrática; Prática pedagógica; gestão 

participativa). Os pais responderam de maneira que demostraram qual o nível de 

envolvimento e comprometimento com a vida escolar de seus filhos.  

Os alunos participaram da construção da PP, de várias maneiras, tanto no 

direcionamento de projetos, quanto na tarefa de fazer uma redação relatando “ 

Como é a minha escola?” 

Nossa Proposta Pedagógica tem a missão de subsidiar todo trabalho 

pedagógico do ano letivo de 2020. É norteadora, buscando sempre atender as 

necessidades do CELAN, é um documento dinâmico, maleável, flexível, pois está a 

serviço da escola, se tornando como um dos principais instrumentos de orientação 

pedagógica dos professores.  

A elaboração da nossa proposta nasceu na primeira semana de atividades 

dos professores na escola, na Semana Pedagógica de 2020, na qual a equipe 

decidiu trabalhar o tema da PAZ no ambiente escolar. Uma construção conjunta de 



professores e direção para delinearem as melhores ações e projetos a serem postos 

em prática pela equipe. 

A participação dos alunos se deu na primeira semana de aula, os professores 

prepararam atividades para serem desenvolvidas em sala de aula, na qual os alunos 

debateram três importantes pontos: A escola que temos? A escola que queremos? 

E que podemos fazer para ter uma escola melhor? Seguiu com envio via e-mail para 

toda comunidade escolar, de questionários nos quais, conseguimos traçar o perfil e 

o diagnóstico da nossa escola. 

Após a Pandemia do no novo Covid-19 e os reflexos no dia a dia da escola, 

devemos considerar as medidas a partir da Portaria 133, que remete as seguintes 

providências  

Art. 1º Considerando as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrentes do novo coronavírus 

decretadas pelo Governo do Distrito Federal, a atuação e a carga horária dos 

servidores integrantes das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação 

do Distrito Federal e dos professores substitutos contratados temporariamente, bem 

como a reorganização das turmas e a oferta das atividades não presenciais, se dará 

nos termos do disposto nesta Portaria.  

Art. 2º As atividades educacionais não presenciais estão descritas nos 

Planos de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não 

presenciais no Distrito Federal e Estratégico de Retomada das Atividades Não 

presenciais da Educação Profissional e serão avaliadas como efetiva carga horaria 

letiva. 

Art. 3o As atividades educacionais não presenciais acontecerão de forma 

gradativa e conforme as seguintes fases 

I- Fase 1 – acolhimento e formação dos profissionais da educação, e 

planejamento e produção das atividades não presenciais, 

II- Fase 2 – levantamento sobre turmas/estudantes, modulação de 

pessoal(se necessário), produção de atividades não presenciais e 

formação continuada dos profissionais da educação. 

III- Fase 3- retorno dos estudantes de forma não presencial, produção de 

atividades não presenciais e formação continuada dos profissionais. 



9 

Projeto Político Pedagógico 2020– CEF 01 do Lago Norte – CELAN 
 

 

A partir desta nova realidade devemos construir uma proposta também 

voltada para o acolhimento das pessoas que fazem parte da nossa comunidade 

escolar, tanto professores, pais e alunos, todos precisam corroborar para que a 

Proposta pedagógica seja útil e aplicável. Observando as especificidades que 

implicaram diretamente no cotidiano escolar. Nosso objetivo é que continuemos a 

oferecer um ensino de qualidade, garantindo que nossos alunos tenham uma 

aprendizagem efetiva. Reduzindo o número de alunos reprovados ou em 

dependência, como também a evasão escolar. 

 

 

2. HISTORICIDADE 

O CELAN, como escola pertencente ao quadro da SEEDF, segue a 

modulação estabelecida na estratégia de matrícula designada para o início de cada 

ano letivo. Assim sendo, é uma instituição educacional que possui em sua 

organização curricular realidades bastante diferenciadas, com turmas de Anos 

Finais. Este ano a escola atenderá turmas do 6º aos 9º anos, nos turnos matutino e 

vespertino. 

A construção da escola situada na QI 04/06, área especial do Lago Norte, 

hoje CELAN, se deu em razão de uma reivindicação dos moradores desta cidade 

que não possuíam uma escola pública para matricular seus filhos. 

O Ato de Criação da instituição escolar deu-se a partir da Resolução 453 – 

CD-FEDF de 18 de fevereiro de 1981, como Escola Classe e Jardim de Infância 

Lago Norte. O Parecer 109– CEDF, de 22 de julho de 1982, autorizou o 

funcionamento da escola e a Portaria 35/82 – SEC, de 04 de agosto de 1982. A 

escola foi reconhecida pela portaria 82-SEDF, de 29 de maio de 1995, registrada 

com base no Parecer 241-CEDF, de 25 de setembro de 1995. 

Foram iniciadas as atividades oferecendo educação infantil às crianças do 

Lago Norte e vizinhança. Posteriormente o atendimento foi ampliado às crianças da 

Vila Varjão e redondezas. A cada ano que se passava, a escola oferecia a série 

seguinte para atender alunos aprovados, de modo que, em alguns anos já atendia 

alunos desde a pré-escola a oitava série (atual 9º ano). A Educação de Jovens e 



Adultos também foi ofertada. O ensino médio foi reivindicado pela comunidade 

durante vários anos para que os alunos não tivessem de buscar outra escola depois 

da oitava série. Foram realizadas reformas e a construção de outro pavimento com 

espaços para laboratórios, mas, antes mesmo de receber qualquer turma do ensino 

médio, em 17 de novembro de 1993 a Escola Classe e Jardim de Infância do Lago 

Norte foi transformada em Centro de Ensino de 1º Grau do Lago Norte. A partir 

daí os alunos de 7ª e 8ª séries e do Ensino Médio foram atendidos no recém 

construído Centro Educacional do Lago Norte – CEDLAN, na SHIN QI 01 Área 

Especial. 

Após 1994, os investimentos financeiros governamentais às escolas públicas 

diminuíram significativamente, o que provavelmente foi um dos fatores que 

ocasionou a migração da maioria dos alunos moradores do Lago Norte para escolas 

particulares. Desta forma, houve uma maior disponibilidade de vagas e isto permitiu 

ao CELAN atender um número expressivo de alunos moradores da Vila Varjão, 

Córrego do Urubu, Aspalha, Bananal (chácaras dos trechos um ao nove), Paranoá, 

Itapoã, Granja do Torto, e também Sobradinho, Asa Norte e Lago Norte em menor 

número. Atualmente, o Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte, atende, em 

sua maioria, alunos provenientes das comunidades do Varjão, Granja do Torto, Setor 

de Chácaras do Lago Norte e Paranoá. 

A escola é constituída de quatro pavilhões nos quais se distribuem salas de 

aula, sala de leitura/Biblioteca, um espaço destinado à Sala de Recursos 

Generalista (para alunos com necessidades especiais), sala de multiuso, cantinas, 

sala de professores, sala de coordenação e Equipe de Apoio à Aprendizagem, sala 

de Recursos Altas Habilidades, sala para o Serviço de Orientação Educacional, 

Secretaria e Direção.  

Em 2017, com a Gestão que até hoje permanece, a escola avançou em vários 

aspectos, tomando um novo rumo, garantindo uma melhora no ensino oferecido aos 

estudantes do CELAN, as salas de aula passaram a ser ofertadas na modalidade 

de Sala ambiente, proporcionando aos professores e alunos um espaço pensado 

para acolher e receber de forma mais agradável aos dois segmentos da comunidade 

escolar. Foram oferecidas à época salas de avanço nas aprendizagens diminuindo 

os nossos índices de defasagem idade/série.  
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Em 2019, a escola integrou ao grupo de escolas projeto Escola prioritária. 

Aumento no nosso quadro de profissional efetivos atuando na escola também 

aumentou, como também foi concedido mais um cargo de supervisor pedagógico 

para escola, tudo para atender a todas as demandas da escola. 

A escola em 2020, recebeu alunos com necessidades especiais, com alto 

grau de comprometimento físico necessitando de mais monitores para atendê-los 

em suas especificidades. Como também um acompanhamento maior da sala de 

Recursos para isso, será necessário ampliarmos o quadro de profissionais que 

atendem nessa sala. 

 

A equipe de servidores é composta por: 

Quantit

ativo 

Recursos Humanos – CELAN 

01 Diretora: Ana Paula de Oliveira Viégas 

01 Vice-Diretora: Giovanna Catia Schneider  

02 Supervisoras : Luciane Figueiredo dos Santos Marques 

                        Tânia Márcia Martins Inglês 

03 Coordenadores Pedagógicos: Antônio do Rego Barros Neto 

                                                Leandro Silva 

                                                Sônia Aparecida Cintra 

 

02 Orientadoras Educacionais: Valeria Moran Chaves 

                                              Rafaela Martins Marques 

 

01 Secretária Escolar: Sibelle Verônica Batista 

49 Professores 

Alcinda Alencar de Vasconcelos 

Ananda Tabosa de Cordova Falcão 

Andrea dos Passos Serafini Longo 

Anete Batista da Costa 

AngeloZanolly Batista Rabelo 

Antônio do Rego Barros Neto 

Carlos Alberto Placido 



Claudeci Gomes de Melo 

Claudiane Pereira Gomes 

Daniela Andrade Raslan 

Eliane Pereira de Sousa Menezes 

Elizabeth Dias Parente 

Fellipe Delangelo Martins Gatto 

Fernanda Quintas Nogueira 

Fernando de Oliveira Santos 

 Florisdalva Gomes Lima 

Frederico Almeida Tavares 

George Luis Ferreira Lima 

João Pedro Ferreira Almeida 

Jorge Hage Padua 

Karla Adriana Carneiro 

Leandro Silva 

Leila Carvalho Lima Branco 

Luciane Figueiredo dos Santos Marques 

Luiz Nolasco de Rezende Júnior 

Maira Gomes Corsini Ayech 

Márcia Pires Campos 

Marcia Reis Nobre de Miranda 

Marcos Vinicius Soares Rodrigues 

Mário Lúcio Souto Lacerda 

Natália Peixoto Henriques 

Nely Lima da Costa de Souza 

Patrícia da Costa Pedras 

Priscila de Luna Cerqueira Agnesi 

Rafaela Gonçalves Dias Machado 

Rafaela Martins Marques 

Rafael Correia Herdeiro 

Rafael Paulino dos Santos 

Regina de Souza Manicoba 

Rejane Souza de Oliveira 

Sarah Beatriz Brandão Rodrigues 

Sirlene Oliveira dos Santos 
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Sônia Aparecida Cintra 

Tamara Elke Pires Maciel 

Tânia Márcia Martins Inglês 

Valeria Moran Pereira 

 

02 Professoras de Sala de Recursos Generalista: 

Alcinda Alencar. 

Thaiz Armond 

 

 

00 Equipe de Apoio à Aprendizagem 

 

01 Professora de Sala de Recursos Altas Habilidades: Leila Carvalho Lima 

Branco 

01 Professoras da Biblioteca  

Rafaela Gonçalves Dias Machado 

01 Apoio Administrativo 

Marcia Reis Nobre de Miranda 

03 Servidores Cantina (Terceirizados Planalto) 

08 Servidores Limpeza e Conservação (Terceirizados Juiz de Fora) 

04 Servidores Segurança Patrimonial (Terceirizados Global) 

02 Educadores Sociais Voluntários 

✔  

✔ Rafael Souza Morais 

Conselh

o 

Escolar 

✔ Segmento Professor: 

o Luciane Figueiredo dos Santos Marques 

o Ester Vilela Gonçalves Ribeiro 

✔ Segmento Assistência 

o Irene Colona dos Santos Passos 

o Márcia Reis Nobre de Miranda 

✔ Segmento Pais 

o Priscila Soares dos Santos 

CNPJ 00627893/0001-08 

EMAIL 

 

Cef01dolagonorte@gmail.com 

Celan.coordenacao@gmail.com 

mailto:Cef01dolagonorte@gmail.com
mailto:Celan.coordenacao@gmail.com


 

 

INEP 

Celan.supervisao@gmail.com 

 

53009410 

  

 Hoje temos um total de 52 funcionários/servidores na escola. Com um efetivo 

de 32 professores em sala de aula, os demais compõem: a equipe gestora, 

coordenadores, supervisores, apoio administrativo e secretaria. 

O CELAN conta também com uma unidade executora denominada APAS 

(Associação de Pais, Mestres, Alunos e Servidores do Centro de Ensino 

Fundamental 01 do Lago Norte) responsável pela fiscalização de verbas e finanças, 

assim como faz o Conselho Escolar.  

Por ser o CELAN uma escola inclusiva, assim como outras escolas públicas 

do Distrito Federal, necessita de monitores e educadores sociais para assistência 

aos alunos com necessidades educacionais especiais, uma vez que existe 

complexidade nos casos atendidos por esta escola.  

Para a demanda pedagógica e administrativa, considerando o quantitativo de 

alunos, observa-se também a necessidade de um maior quantitativo de 

profissionais e servidores de apoio à Direção na instituição. Principalmente, para 

atuar como mediador de conflitos, pois há uma demanda grande para atuar junto 

aos profissionais que estão na função de coordenadores pedagógicos e no SOE. 

A escola também necessita completar o seu quadro quanto à equipe de 

serviço de Apoio a aprendizagem, um pedagogo e um psicólogo para oferecermos 

um serviço de excelência. 

 

 

 

 

 

 

Quanto às dependências escolares, dispomos de: 

mailto:Celan.supervisao@gmail.com
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01 Sala para secretaria 02 Cantinas  

(sendo 1 pessoa jurídica de direito 

privado) 

 

01 Sala para direção 01 Quadra de esportes coberta 

01 Sala de administração 01 Quadra de areia 

02 Sala dos professores 01 Pista de atletismo 

01 Sala de coordenação 01 Campo de futebol 

02 Salas de recursos: generalista e altas 

habilidades 

01 

01 

01 

Sala de artes (com pias e 

bancadas) 

Sala de leitura 

Almoxarifado 

16 Salas de aula 02 Sanitários por gênero 

 

A escola não dispõe de refeitório para atender alunos, professores e 

demais servidores. Não há um local adequado para fazerem suas refeições, o 

lanche é servido em sala de aula, interrompendo o professor de suas atividades, 

caso, a escola oferecesse um local próprio para isso, poderia então, ser servido 

durante o intervalo de forma adequada. Enfatizamos que para muitos dos alunos o 

nosso lanche é a sua mais principal refeição do dia. 

Na infraestrutura a escola necessita de várias reformas, já que é um prédio 

de mais de trinta anos, a manutenção de sua estrutura, pintura e conservação são 

necessárias periodicamente. Durante o período de chuvas há muitas goteiras com 

vazamento do teto nas salas de aula, apesar de terem recebidos novos forros, há 

algumas falhas decorrentes de erro de cálculo da obra, não há escoamento da água 

das chuvas, ocasionando, pequenas goteiras no teto, que comprometem a parte 

elétrica da escola e, sobretudo a segurança de alunos e servidores. Precisamos de 

uma reforma em nossos banheiros, troca de vasos sanitários, colocação de 

espelhos, saboneteiras, papeleiras entre outros. Durante pesquisa junto a 



comunidade escolar verificamos uma reclamação quanto a estrutura dos banheiros, 

a escola tem feito pequenos reparos, mas o que precisamos é de uma grande 

reforma. 

Na área externa, faz-se necessário também uma nova na quadra de esporte 

para atender às demandas da escola, pois temos dois professores de Ed. Física por 

cada turno. Há um pátio (quadra de queimada) que precisa receber novo piso. São 

32 turmas na escola e apenas uma quadra esportiva para ser usada, dificultando o 

trabalho dos professores que precisam fazer uma escala de revezamento para o 

uso da quadra. Como também, a instalação de bebedouros próximo a quadra 

esportiva, visando atender às turmas que estiverem participando das aulas de 

Educação Física. 

Há na escola rampas de acesso e banheiros adaptados para Portadores de 

Necessidades Especiais, mas serão necessárias outras reformas de acessibilidade 

para atender a comunidade escolar. 

 A escola conta com um grande estacionamento em frente do bloco de sala 

de aulas, onde professores, pais e funcionários estacionam carros, motos e outros. 

Faz-se necessária a pintura no chão em algumas vagas, separando-as conforme as 

normas do CONTRAN, vagas para deficiente físico e idoso.  

 Temos 16 salas de aula, apenas 4 possuem ar-condicionado instalados, 

tornando o ambiente de aprendizagem quente e pouco agradável para os nossos 

estudantes. Gostaríamos de contar com esse equipamento em todas as salas de 

aulas.  

 Os alunos chegam ao CELAN de transporte escolar, na troca de turno os 

alunos do vespertino precisam aguardar o turno matutino sair, há um intervalo de 

10 minutos entre um turno e outro. Nesse ínterim existe a necessidade de um pátio 

coberto onde esses alunos aguardam livres de chuva ou sol. Nos dias de chuva ou 

de muito sol, fica bem desconfortável para os nossos alunos esperar nesta área.  

Seguindo, com a nova realidade pós-Covid 19, e com a possibilidade de ser 

criado uma nova modalidade de ensino Híbrido, com aulas presenciais e não 

presenciais. Para esses tempos de educação mediada por tecnologias, gostaríamos 

de ter um Laboratório de Informática equipado, para recebermos nos estudantes. 

A escola já possui um espaço para isso, inclusive com toda instalação elétrica, o 
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que não temos são as máquinas (computadores). Construir um laboratório multiuso, 

com possibilidade de realizarmos cursos para os alunos e para os profissionais de 

educação da escola. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O trabalho pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte 

objetiva promover a construção de valores como: paz, respeito, amor, 

responsabilidade, organização, cooperação e união. O nosso anseio é nutrir esses 

valores, para que por meio de atividades escolares, todos possam refletir sobre 

atitudes e “antivalores” que a sociedade nos impõe, e resgatem a sua autonomia, 

percebendo o que somos e no que podemos nos transformar. 

A indisciplina é um problema que tem atrapalhado em muito o dia a dia da 

escola, alto índice de ocorrências indisciplinares: violência verbal, bullying, ameaças 

e agressões físicas. Os alunos são oriundos de bairros de baixo índice de IDH (como 

o Varjão e o Itapoã). Acabam repetindo na escola o que vivenciam em suas cidades, 

muitas vezes o conflito inicia na própria comunidade de origem e termina na escola. 

 A escola tem atuado no combate dessas ações negativas, que comprometem 

o bom andamento do ambiente escolar. A escola tem buscado parceria com outras 

as instâncias para garantir a segurança da escola, como: polícia militar, conselho 

escolar, conselho tutelar, Ministério Público entre outros. 

Um outro problema grave é a depredação do patrimônio público, os alunos 

não preservam as paredes das salas de aula, os banheiros e espaços externos. Não 

consegue manter o ambiente limpo jogam muito lixo nas dependências da escola. 

Todo esforço tem sido canalizado em ações que combatam esses tipos de 

comportamento. 

No ano passado a escola participou do Projeto Namoral do MPDFT, o Celan 

foi vencedor do desafio, concorreu com outras 10 escolas da SEDF, com atividades 

que impulsionaram os alunos a mudar suas atitudes. O tema central do projeto era a 

honestidade. Foram meses de aplicação das ações que culminaram em um prêmio 



de R$15.000,00(quinze mil reais), o melhor de tudo foi ver o engajamento dos alunos 

e de toda a comunidade escolar para ganhar a premiação.  

Percebemos, que são muitas as carências dos nossos alunos, material e 

emocional. Para esta instituição de ensino, essa realidade não só é um desafio, mas 

constitui-se sobretudo em compromisso para orientá-los no sentido de torná-los 

sujeitos melhores, conscientes de direitos e deveres, de forma que possam 

transformar essa realidade difícil em crescimento pessoal. Eles têm consciência da 

escola que possuem. Admitem ser a escola muito boa, com muitos profissionais 

capacitados e excelentes, que o espaço físico está melhorando, embora haja tantas 

carências. 

O CELAN possui grande quantitativo de estudantes (826 estudantes), os quais 

são divididos entre dois turnos. Turno matutino e vespertino apresentam: 4 turmas 

de 6° anos, 5 turmas de 7° anos, 3 turmas de 8° anos e 4 turmas de 9° anos.  

 

 

 

• É importante informar que nos anos de 2017 e 2018, a escola tinha turmas 

de PAAE. Ofertamos essas turmas na busca de diminuirmos significada 

mente os altos índices de defasagem idade/série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento e Rendimento Escolar por Turno e Ano em 2019 
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Movimentação 6ºano 7ºano 

 

8ºano 

 

9ºano 

 

Matricula em 

20/03/2019 

213 246 178 218 

Admitidos após 

20/03/2019 

19 32 17 26 

Afastados por 

transferência  

16 54 12 55 

Aprovados sem 

dependência 

 

203 163 171 166 

Aprovados com 

dependência 

0 32 0 0 

Reprovados por falta 5 - 6 - 

Reprovados 0 25 0 18 

 

 

 

 



IDEB 

O CELAN, até 2017, antes da universalização do Terceiro Ciclo ofertava 

turmas dos Anos Iniciais e anos finais (6o e 8o anos). Por isso, não possui o índice 

IDEB dos anos finais. Segue a tabela do histórico do IDEB dos anos Iniciais: 

 

 

 

 

COMO É A MINHA ESCOLA? 

Breves relatos, dos alunos do CELAN, de como eles veem a sua escola, foram feitos 

trabalhos específicos, análise da escola, feita pelos principais atores da instituição 

escolar: os alunos. “ 

Foi assim que relataram os alunos sobre o CELAN: 

“A minha escola tipo é legal e boa e tem muito professores bacanas, 

também tem professor muito ruim, porque não tem paciência e não sabe 

explicar”...(Rikelmi F. dos Santos). 
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“A minha escola não tem a aparência das mais belas, porém os educadores 

são maravilhosos com exceção de alguns, mas no geral eles fazem o 

possível para ajudar aqueles que querem realmente aprender...Mas os 

jovens, pelo menos os da minha sala são terríveis, impossíveis, que não 

querem nada com a vida e nem mesmo se importam se estão atrapalhando 

os alunos e os professores. Ela iria melhorar muito se esses alunos 

tivessem um castigo”. (Luana Ferreira dos Santos – Turma 8ªB) 

“Muito bagunceira a maioria dos alunos. Mal-educado, principalmente os 

mais velhos e mais os meninos, Eu gosto mais do intervalo e a cantina, 

nunca fui à biblioteca. Eu gosto mais do intervalo...(Feliciana dos Santos) 

“Bem rígida! Porém eu acho que seja ideal, pois a qualidade de ensino é 

muito boa, tem professores interessados e capacitados e às vezes até são 

bem legais. Algumas coisas poderiam mudar, mas quanto à qualidade do 

ensino nada a reclamar. Ela é bem limpa e organizada, não gosto 100% 

porque tenho que acordar cedo, mas é bem boa”.(HechilyMyara) 

“A escola é muito de boa, estou aqui a pouco tempo, mas a escola tá sendo 

legal”. (Vítor Soares) 

 

II- Os professores relataram também sobre a escola: 

No encontro pedagógico com a Profa. Doutora Carmyra Batista, sobre o tema 

AVALIAÇÃO. E após o estudo, os professores fizeram uma reflexão sobre o 

seguinte tema: A escola que temos? A escola que queremos? Sugestão. 

Foram esses os relatos colhidos pela coordenação pedagógica, respondendo a 

reflexão: 

“Uma equipe gestora muito comprometida e querendo melhorar a escola; 

professores muito bons e capacitados em suas áreas de conhecimento, 

mas com toda essa excelência ainda não trabalham em equipe. Vemos 

muitos trabalhando isoladamente. Ainda não há um sentimento único em 

prol da escola, muitos buscam realizar somente seus interesses 

pessoais. O bem coletivo não tem sido prioridade.  



Os alunos são extremamente carentes de afeto e atenção. Em sua 

maioria, tem famílias desestruturadas e não participativas na realidade 

escolar e pessoal de seu filho. Tudo isto afeta o 

rendimento/aproveitamento escolar. Ainda assim, temos alunos com 

muito potencial a ser aproveitado e explorado.” 

A escola que queremos? 

Fala dos professores em reunião pedagógica: 

“... Uma escola que discuta coletivamente, com todos os níveis e turnos, 

buscando soluções, principalmente quanto aos recursos materiais 

prioritários. Uma escola que os esforços coletivos somem, para que a 

escola funcione efetivamente, para que nossos alunos possam avançar, e 

desenvolver as habilidades e competências necessárias à próxima 

etapa/série...” 

(Professores do Matutino) 

“... dinâmica, porém pró-ativa, suave, respeito entre todos ...prazerosa, 

comunicação precisa, clara, planejamento do que acontecerá com 

bastante antecedência. Internet, funcionando. Equipe gestora com bom 

senso, investindo no profissional da escola: incentivando, proporcionando 

qualidade e tranquilidade...” 

(Professores Vespertino) 

A UE realizou amplo diagnóstico com seus estudantes, responsáveis e 

servidores. Esse processo se deu com a aplicação de questionários (em anexo) e a 

compilação de todos os dados estão mostrados abaixo: 

 

 

Questionários respondidos em Junho de 2020. 

 

3.1 Sobre os professores 

Avaliação Institucional- Professores 



23 

Projeto Político Pedagógico 2020– CEF 01 do Lago Norte – CELAN 
 

 

4  

5  

6  

7  



8  

9  

10  
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3.2 SOBRE OS ALUNOS 

 

Avaliação Institucional- Estudantes. 
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3.3 SOBRE OS PAIS 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte - CELAN tem por missão 

assegurar aprendizagem para todos. Temos um grupo de professores preocupados 

em manter uma qualidade no ensino, para que a aprendizagem esteja realmente 

acontecendo. Explorando a participação na solução criativa e construtiva de 

questões sociais que constituem desafios da atualidade. Atendendo aos alunos de 

forma inclusiva e integral.  

 

 

 



5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

Uma educação pública efetiva depende verdadeiramente do compromisso e 

da ação do Poder Público, mas deve necessariamente ser apoiada e reivindicada 

pela sociedade. Uma educação de qualidade visa a formação do indivíduo que 

possibilita uma transformação social e tecnológica qualitativa, que imprime valores 

de sustentabilidade, considerando a diversidade cultural, étnica brasileira e que 

contribui para o exercício da cidadania, sem perder de vista os direitos humanos.  

Nossa prática docente deve orientar-se pelo contexto sócio, econômico, 

cultural, ambiental e conhecimentos pré-adquiridos do aluno, no qual a escola está 

inserida. As concepções, práticas pedagógicas e administrativas do Centro de 

Ensino Fundamental 01 do Lago Norte (CELAN) têm por objetivo cumprir a função 

social da escola em excelência, articulando o Currículo em movimento de forma 

significativa e contextualizada e levando em conta a complexidade e a 

heterogeneidade social que se apresenta no cotidiano escolar. A criatividade é 

incentivada como ferramenta para superação dos entraves do dia a dia e expressa 

pelo comprometimento e solidariedade de todos.  

Contemplando ainda mais esses princípios, está a nossa educação inclusiva.  

Princípios da Educação Integral: 

● O princípio da Integralidade deve ser entendido a partir da formação 

integral dos estudantes, buscando dar a devida atenção para todas as 

dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais. A escola trabalha de forma integral, 

respeitando as individualidades, observando todas as habilidades e 

competências.  

● O princípio da Intersetorialização é o diálogo entre a escola e 

políticas públicas, de diferentes campos, em que projetos sociais, 

econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos dentro do ambiente escolar. 

A escola tem firmado parcerias com ONGs e também com os centros 

de Saúde, para divulgar o trabalho de combate às várias doenças e 

epidemias que possam estar crescendo no meio de suas 
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comunidades. Por exemplo; o uso de preservativos, métodos 

anticonceptivos, doenças venéreas... entre outros. 

● O princípio da Transversalidade é o princípio que permite aceitação 

de muitas formas de ensinar, logo dentro de uma lógica interdisciplinar 

de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos 

problemas reais dos alunos. Por meio de projetos desenvolvidos 

durante as aulas, como exemplo o Projeto Cidadania e Democracia, 

que iniciamos no ano de 2019, na escola, os temas estão sendo 

desenvolvidos pelos nossos estudantes, levando a uma reflexão de 

seu papel na sociedade, de como eles podem contribuir para uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

 

● O princípio Diálogo escola e comunidade acontece quando ocorre 

uma transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-

se os saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e 

culturas populares. Há uma preocupação por parte de alguns 

professores em realizar oficinas com os pais, palestras para difundir o 

conhecimento que cada um possui e a partir dai compartilhar com a 

comunidade escolar. Os professores querem organizar essas 

palestras no período noturno.  

● O princípio da Territorialidade significa romper com os muros 

escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de 

aprendizagem. Para tal, é preciso 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. 

● O princípio do Trabalho em rede traz a perspectiva de que o 

estudante não é só do professor ou da escola, ele faz parte da equipe 

da escola e da rede de ensino. 

Princípios epistemológicos 

● Princípio da Unicidade entre teoria e Prática intencionalmente, ter em 

nossas práticas o princípio de fazer as aprendizagens pularem os muros da 

escola. 



● Princípio da Interdisciplinaridade e da contextualização a 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes componentes e a contextualização é a organização do 

conhecimento em uma situação próxima daquela na qual ele será utilizado.  

● Princípio Flexibilização  garantia da flexibilidade que as UE’s considerem 

suas Propostas Pedagógicas e suas realidades para a adequação da grade 

curricular.  

 

 

6. OBJETIVOS 

 

● OBJETIVO GERAL 

 

O CELAN tem como pressuposto garantir às aprendizagens. 

Buscamos oferecer um ensino de qualidade, respeitando às diferenças, 

criando um ambiente de experiências enriquecedoras para a formação do 

aluno, desenvolvendo o senso crítico e reflexivo em nossos estudantes.  

Fazer da escola um grande instrumento transformador em suas vidas, 

para que possam mudar a sua realidade e construir um novo futuro repleto 

de possibilidades: acesso a cultura, crescimento intelectual e oportunidades 

de inserção no mercado de trabalho.  

Melhorar os índices de aprendizagem reduzindo as taxas de abandono 

e reprovação escolar, como também valorizando os profissionais da 

educação. 

 

 

 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Promover articulação da comunidade escolar: pais, alunos, servidores 

e professores em prol de uma educação de qualidade, por meio de 

palestras para os responsáveis, oficinas, reuniões de pais; 
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● Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes por meio de projetos 

de leitura, interpretação, escrita e operações matemáticas; 

● Aumentar os índices de aprovação e reduzir a evasão escolar por 

meio acompanhamento diferenciado dos estudantes com mais 

fragilidades, práticas pedagógicas diferenciadas, estudos de caso 

para situações pedagógicas mais graves; 

● Desenvolver projetos de educação ambiental 

● Buscar parcerias dentro da legislação vigente, com ONG's, OS entre 

outros. 

● Incentivar o zelo pelo aspecto físico da instituição, conservando o 

patrimônio escolar, com propostas pedagógicas e projetos que 

estimulem a conservação do ambiente escolar; 

● Promover ações orientadas para solucionar questões disciplinares e 

de convivência, como implementação e fortalecimento de projetos de 

grande porte . 

● Promover estudos, palestras e formações para o fortalecimento de 

praticas pedagógicas que se ancorem nos documentos vigentes da 

SEDF: Diretrizes do terceiro ciclo, diretrizes de avaliação e 

pressupostos teóricos do currículo da educação básica. 

● Promover palestras para a comunidade escolar, aos estudantes e 

demais profissionais de ensino no combate dentro da escola de 

qualquer tipo de comunicação violenta, baixa auto estima, bullying, 

violência física; 

● Incentivar ações práticas de reutilização, reciclagem e redução do 

material utilizado na escola. 

● Promover a auto avaliação e avaliar processualmente o desempenho 

dos profissionais por meio de encontros periódicos. 

● Realizar ações que promovam o interesse dos estudantes em manter 

e conservar o aspecto físico da instituição, conservando o patrimônio 

escolar. 

 

 

 

 

 



7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A equipe docente organiza e desenvolve o currículo por meio dos projetos 

individuais e coletivos reportando-se ao documento Currículo da Educação Básica, 

que aborda as temáticas de interesse social das diversas áreas do conhecimento. 

De acordo com as premissas do novo Currículo: 

Objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas 

normativas pedagógicas da SEDF, pautadas nas DCN da Educação Básica de 

2003: 

1. Possibilitar as aprendizagens a partir da democratização de saberes, em 

uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para 

a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação 

para a Sustentabilidade. 

2. Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da 

escrita e do calculo e a formação de atitude e valores, permitindo vivências de 

diversos letramentos; 

3. Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de 

princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial. 

4. Fortalecer os vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia 

de acesso, permanência e formação integral dos estudantes. 

5. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, 

capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas 

aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil. 

O currículo deverá ser vivido e construído no dia a dia da escola. Por isso a 

necessidade de se estruturar a organização do trabalho pedagógico voltado para 

atender de melhor forma os nossos alunos. 

Também dentro dessa perspectiva, os estudantes assumem, em seu 

percurso formativo, a condição de sujeitos de direito e constroem, gradativamente, 
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sua cidadania(Brasil, 2003) O trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades 

escolares, portanto, deve estar voltado para as necessidades de todos os 

estudantes respeitando seus tempos de desenvolvimento com a garantia de um 

processo continuo de formação integral. O ensino, então, não fica restrito à 

transmissão de conteúdos e a prática de avaliações que valorizem apenas o caráter 

quantitativo ao final de cada bimestre; diferente disso, aprimora-se constantemente 

os processos de ensinar, de aprender e de avaliar, tendo como princípio 

fundamental a garantia das aprendizagens. 

Refletindo sobre os Pressupostos teóricos e outras considerações a respeito 

da educação pública, o CELAN compreende a necessidade de pensar a respeito 

das seguintes perguntas: 

“- Para que ensinar? 

- O que ensinar? 

- Como ensinar? 

- O que e como avaliar?” 

 

Portanto, este Proposta Pedagógica (PP)está baseada nas mesmas 

concepções teórico-metodológicas que fundamentam os Pressupostos Teóricos do 

Currículo em Movimento da Educação Básica do DF e das Diretrizes de Avaliação 

Educacional, que se fundamentam na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural, opção esta que se relaciona com a realidade socioeconômica e 

cultural dos estudantes desta Unidade de Ensino.  

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na 

construção da história, sujeitos esses que se constituem por relações sociais e pela 

interação com natureza e na reprodução de sua vida e realidade, estabelecendo 

assim uma relação dialética entre o outro e a natureza. Nesse contexto a escola é 

um espaço no qual, essas relações podem ser construídas, estabelecidas e 

concretizadas por meio da interação entre a equipe discente, grupo docente e 

comunidades, de forma a contribuir para a formação do indivíduo. 

Na perspectiva Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tornará 

a prática social dos estudantes, como elemento para a problematização diária na 

escola e na sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos. 



A aprendizagem, sob a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, se torna 

viável nesta PP, pois a Unidade de Ensino considera as práticas e interesses sociais 

da comunidade que atende. 

A organização do trabalho pedagógico pautada nesses princípios, propõem 

atuação conjunta com a vivência dos estudantes, proporcionando uma 

aprendizagem significativa e com alcance dos objetivos traçados, tomando como 

base o Currículo da Educação Básica. 

Dar novo significado e estruturar os conteúdos científicos em torno de uma 

ideia ou de eixos constituiu-se para nós um desafio, sobretudo por se pautar no 

referencial do sujeito – estudante parte de um contexto social em constante e 

profunda transformação cultural.  

Os eixos transversais propostos “Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade” são 

além de temáticas contemporâneas, vivências diárias de todos nós, brasileiros. 

Representam conhecimentos e aprendizagens indissociáveis, atuais e relevantes. 

Articulá-los para criação de estratégias pedagógicas favorecendo a 

interdisciplinaridade é o nosso compromisso neste projeto e em nossa prática 

pedagógica.  

A Proposta Pedagógica contempla a avaliação em sua perspectiva formativa, 

conforme preconiza as Diretrizes de Avaliação Educacional. A avaliação sobe essa 

perspectiva procura as melhores estratégias para acolher, apreciar e avaliar o que 

se ensina e o que se aprende. Não são os instrumentos/procedimentos que definem 

a função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que 

faz deles. Nesse sentido, a utilização de diferentes formas de avaliar, contribuem 

para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

A unidade escolar adequou-se a política pública reorganizando o trabalho 

pedagógico da escola, objetivando a implementação do 3º Ciclos para às 

aprendizagens. A primeira grande modificação ocorreu com a oferta de turmas do 6º 

aos 9 º anos nos turnos matutino e vespertino. Pois, até 2018 era oferecido na escola 

no turno vespertino do 6º e 7º anos e no turno matutino 8º e 9º anos, além de turmas 

de PAAE, nos anos de 2017e 2018. A partir de 2019 somente turmas regulares 

funcionaram na escola. 

Ainda nesse quesito, desde 2017, ocorreram formações específicas na 

capacitação dos profissionais de ensino. Tais formações aconteceram no âmbito da 

EAPE e multiplicadas por meio dos coordenadores pedagógicos da escola durante 

todo o ano letivo de 2017. Na própria UE, nas coordenações coletivas, com o suporte 

da UNIEB e seus coordenadores, foram administradas diversas formações, como por 

exemplo: palestras sobre as diretrizes de avaliação da Secretaria de Educação, 

Oficinas de reagrupamento, estudo do currículo em movimento, seus pressupostos 

teóricos, apresentações sobre objetivos de aprendizagem e implementação da 

pedagogia histórico-crítica. Em 2018, dando continuidade as formações com apoio 

da UNIEB, coordenadores intermediários formação sobre: conselho de classe, 

avaliação em larga escala, avaliação diagnóstica.  

Apesar de todo movimento de conscientização, formação e aprendizado feito 

com a equipe docente é verificado ainda resistência de alguns profissionais em 

mudar a sua prática em sala de aula, pensando ainda de forma compartimentada e 

seriada, esquecendo-se de que agora estamos trabalhando em ciclos de 

aprendizagem. A mudança é necessária e muito ainda precisa ser feito para 

garantirmos as aprendizagens.  

O corpo discente entende essas mudanças como facilitadoras para a 

promoção automática, para o ano seguinte e não vê a importância de aprender o 

conteúdo dado em sala de aula como algo importante para sua formação. Há uma 

urgente necessidade de se esclarecer aos alunos e aos pais de que a escola tem o 

compromisso de manter a qualidade e obedecer ao currículo. A escola entendendo 

essa problemática tem se organizado para realizar reuniões, roda de conversas com 



a comunidade escolar para esclarecer e sensibilizar sobre as novas diretrizes da 

Secretaria de Educação. 

 Entendendo que o 3ºCiclo para as aprendizagens pressupõe o uso 

diferenciado do tempo e dos espaços, alguns profissionais têm se utilizado dos 

espaços físicos da escola, além da sala de aula para promover novos ambientes 

pedagógicos. No entanto, ainda é preciso fortalecer a intencionalidade das ações 

pedagógicas para que essas possam ser traduzidas em aprendizagens significativas 

de fato. Nesse sentido, o uso diferente dos tempos ainda está incipiente e também 

passa por constantes adaptações, uma vez que os profissionais, ainda estão se 

adaptando às novas práticas para se ajustarem ao Terceiro Ciclo. 

 Apesar das dificuldades e resistências a UE apresenta casos exitosos de 

práticas diferenciadas. Alguns professores têm realizados trabalhos bastante 

consistentes, no que se refere ao 3º Ciclo. Com registros próprios e sistematização 

das práticas pedagógicas esses profissionais tem realizado intervenções pontuais ( 

resgatando aprendizagens não alcançáveis), reagrupamentos e trabalhos 

individualizados a fim de garantir a aprendizagem dos estudantes, além disso, 

intencionalmente estão utilizando-se da pedagogia Histórico-crítico como teoria 

norteadora do trabalho enfatizando que a história de cada sujeito é crucial no 

desenvolvimento pedagógico dos estudantes. 

 Sobre a relação da comunidade escolar podemos descrever que precisa ser 

feito um estreitamento nas relações entre escola e comunidade, pois os pais 

comparecem a escola somente para resolver as questões de indisciplina de seus 

filhos ou para receber ao final do bimestre o boletim escolar. A escola promove 

alguns eventos como festa junina, feira de ciências e mostra cultural, porém, 

infelizmente, não abre as portas para a comunidade participar, com receio de 

surgirem atos de violência, pois nas últimas vezes que esteve aberta ocorreram fatos 

desagradáveis de violência. 

 Ainda sobre essa relação, nos conselhos de classes e fóruns que os pais 

poderiam opinar e participar ativamente na construção da UE, a escola ainda não se 

organizou no sentido de promover a efetiva participação deles, porém entende a 

importância e se compromete a pensar estratégias para que isso aconteça, 

garantindo a segurança de todos e a integridade do trabalho. 
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Por ser o CELAN uma escola inclusiva, precisa de uma Equipe de Apoio 

Especializada composta por pedagogo e psicólogo, no momento estamos sem a 

equipe. Sala de Recursos com professores generalistas para acompanhar os 

estudantes com necessidades educacionais especiais. Contamos também com um 

profissional especializado no atendimento de alunos com Altas Habilidades. A 

orientação pedagógica é oferecida a todos os alunos por meio de duas Pedagogas-

Orientador Educacional. Temos três coordenadores pedagógicos e duas 

supervisoras, professores e Direção. Estes profissionais desenvolvem suas 

atividades dentro de suas especificidades.  

Para além disso, a inclusão no CELAN tem tido avanços significativos, mas 

ainda tem muito o que melhorar em direção à uma escola inclusiva de fato e de 

direito. Para que isso aconteça, medidas interventivas têm sido trabalhadas dentro 

de uma perspectiva que alcance toda a escola e sua comunidade, em um 

movimento natural, espontâneo e humano, com direitos e deveres, a exclusão 

deverá ser identificada, tratada e retirada de nosso meio. As medidas interventivas 

adotadas são: atendimento em sala de recursos com alunos diagnosticados ou não, 

dependendo da necessidade e disponibilidade dos profissionais da área; o trabalho 

conjunto entre docentes de sala de aula e os da sala de recursos; passeio cultural 

para que todos tenham a oportunidade de participar; o uso de materiais concretos 

e novas tecnologias, para diversificar o trabalho e despertar maior interesse; 

sensibilização de todos na comunidade escolar sobre o trabalho de inclusão; dentre 

outras. 

 

 

 

 

 

Sala de Altas-Habilidades 

Sobre os serviços de apoio de aprendizagem o CELAN oferece Atendimento 

Educacional Especializado Altas Habilidades /Superdotação, em Sala de Recursos, 

em turno contrário, uma vez por semana, para alunos que tenham sido identificados 

com perfil, indicados por professores, por familiares ou mesmo por auto indicação. 



O atendimento tem fundamento nos princípios filosóficos e ações educativas que 

embasam a educação inclusiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEE/DF e também nas políticas educacionais da Secretaria de Educação 

Especial do Ministério de Educação – SEESP/MEC. 

O MEC adotou o Modelo de Enriquecimento Escolar (The School wide 

Enrichment Model – SEM), resultante do trabalho pioneiro do Dr. Joseph Renzulli 

na década de 70, validado por mais de vinte anos de pesquisas empíricas 

(RENZULLI & REIS, 2000). Este Modelo se encontra ancorado em três pilares: (a)O 

Modelo dos Três Anéis, que basicamente fornece os pressupostos filosóficos 

utilizados pelo SEM; (b) o Modelo de Identificação das Portas Giratórias, que 

fornece os princípios para a identificação e formação de um Pool de Talentos a partir 

da entrada e participação de qualquer aluno que queira desenvolver atividades ou 

projetos na sala de recursos, e (c) o Modelo Triádico de Enriquecimento, que 

implementa as atividades de Enriquecimento para todos os alunos no contexto 

escolar.   

 Para Renzulli (1986b; 2005), as habilidades superiores podem ser divididas 

em duas amplas categorias distintas: a superdotação escolar e a superdotação 

criativo-produtiva.  A superdotação escolar é, também, conhecida como a 

“habilidade do teste ou da lição de aprendizagem”, pois é o tipo mais facilmente 

identificado pelos testes de QI para a entrada nos programas especiais. O aluno 

com alto QI também tende a obter boas notas na escola. Este tipo de habilidade 

escolar, recai sobre os processos de aprendizagem dedutiva, treinamento 

estruturado nos processos de pensamento, e aquisição, estoque e recuperação da 

informação. Já a habilidade criativa-produtiva implica no desenvolvimento de 

materiais e produtos originais; aqui, a ênfase é colocada no uso e aplicação da 

informação (conteúdo) e processos de pensamento de forma integrada, indutiva, e 

orientada para os problemas reais. O aluno, nesta abordagem, trabalha nos 

problemas que têm relevância para ele e são considerados desafiadores 

(RENZULLI, 1986b). Além disso, Renzulli (2005) advoga pelo aumento das chances 

do aluno desenvolver suas habilidades de pensamento criativo de forma mais 

completa, ou seja, desenvolvendo ideias e produtos que realmente venham a ter 

impacto nos outros e causar mudanças duradouras. O autor aponta que, 

historicamente, as pessoas criativas e produtivas do mundo têm sido os produtores 

de conhecimento, mais do que os consumidores de conhecimento, os 
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reconstrutores do pensamento em todas as áreas do esforço humano; também são 

eles comumente reconhecidos como “verdadeiramente superdotados”. O autor 

acentua ainda que “a História não se lembra de pessoas que meramente obtiveram 

altos resultados nos testes de QI ou daqueles que aprenderam bem suas lições mas 

não aplicaram seu conhecimento de forma inovadora e orientada para a ação.”(p. 

256). 

A inteligência é composta por muitos fatores e habilidades, o que possibilita 

que se possa ter um excelente desempenho em uma área do conhecimento e 

nenhum rendimento em outra. A criança que se destaca por sua inteligência 

analítica é aquela academicamente brilhante, que obtém boas notas nos testes, 

aprende com facilidade e com pouca repetição, tem facilidade de analisar as ideias, 

pensamentos e teorias. Por ser essencialmente analítica, muitas vezes carece de 

ideias novas e originais. 

O aluno com inteligência criativa nem sempre tem as melhores notas e nem 

sempre se destaca na escola por suas habilidades acadêmicas. No entanto 

demonstra grande imaginação e habilidades em gerar ideias interessantes e 

criatividade na forma de escrever ou falar e de demonstrar suas aptidões e 

competências. Tende a ter independência de pensamentos e ideias, a ver humor 

em situações que nem sempre os outros percebem como tal e rotineiramente são 

considerados o “palhaço da turma”. 

Os mitos da superdotação que interferem na indicação para o atendimento 

● “A superdotação é um fenômeno raro”. 

(Uma a cada vinte pessoas é superdotada) 

● “Superdotados são sempre bons alunos”. 

(Alguns são excelentes alunos, outros medianos, outros alunos ruins). 

● “A maioria deles tem um futuro brilhante”. 

(“Futuro brilhante” é fruto de inúmeras variáveis, não só de capacidade acima da 

média. Quantas pessoas você conhece com capacidade subaproveitada?) 

● Superdotação é sinônimo de genialidade”. 

(Seria mais do que seria mais do que desejável que superdotação e genialidade 

andassem de mãos dadas, mas infelizmente, 

● Não se deve informar à criança ou ao jovem acerca de suas habilidades 

superiores”. 



(Grande maioria de alunos AH/SD têm baixa autoestima, desconhecem seus 

potenciais e têm auto nível de autocrítica). 

Sala de Recursos para alunos com altas habilidades/superdotação 

Fundamentados nos princípios de atenção à diversidade e direito de todos a 

educação, ressalta-se que há necessidade de se criar um ambiente educacional que 

acolha e estimule o potencial promissor de alunos com altas habilidades / 

superdotação. 

A Sala de Recursos para alunos com AH/SD, constitui-se um espaço 

organizado que oportuniza o aprendizado específico da (s) área (s) de interesse 

destes alunos, estimulando suas potencialidades criativas e seu senso crítico. E na 

medida em que se faz necessário amplia parcerias com instituições de ensino 

privadas/públicas ou especialistas. Também oferece apoio pedagógico aos 

professores e orientação às famílias de alunos com altas habilidades/superdotação. 

O Serviço de Orientação Educacional tem como vertente metas, estratégias 

e procedimentos das ações junto aos professores, à coordenação e a equipe 

gestora. Apoio pedagógico individual no atendimento a cada professor. Acolhendo 

em situações de buscas espontâneas; no apoio para tomadas de decisões; na 

escuta sensível e ativa; no diálogo problematizador; encaminhamento e articulação 

de diversas problemáticas. Ação pedagógica no coletivo, promovendo a análise 

reflexiva e o diálogo problematizador da convivência escolar. Contribuindo com as 

coordenações coletivas e realizando ações integradas com os professores, 

coordenação e equipe gestora. 
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Sala de Recursos 

 

Atribuições e Plano de Ação 2020. 

 

 

• Espaço pedagógico que se destina ao atendimento 

educacional especializado dos estudantes com deficiência intelectual/ 

mental, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do 

desenvolvimento; 

• Ambiente para complementação de atividades e conteúdos regulares; 

• Ambiente para desenvolvimento cognitivo, motor e social; 

• Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum 

para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o 

acesso do estudante com deficiência e TGD currículo e a sua interação no 

grupo; 

• Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as 

atividades da instituição educacional; 

• Manter contato com as famílias para orientar seu envolvimento e a sua 

participação no processo educacional; 

• Participar do processo de identificação e de avaliação 

pedagógica das necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao 

apoio especializado necessário para o estudante; 

• Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que 

possa serem utilizados pelos estudantes nas classes comuns do 

ensino regular; 

• Indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais 

específicos, bem como de outros recursos existentes na família e na 

comunidade e articular, com gestores e com professores, para que a 

proposta pedagógica da instituição educacional seja organizada 

coletivamente em prol de uma educação inclusiva; 

• Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial; 



• Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos 

processos mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, 

imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros; 

• Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter 

condições de decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a 

partir de suas necessidades e motivações; 

• Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, 

valorizando as diferenças e a não discriminação; 

• Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes; 

• Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que 

favoreçam a autonomia e o envolvimento do estudante em 

todas as atividades propostas ao grupo; 

• Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação 

e de comunicação no espaço da sala de aula; 

• Reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades do 

estudante; 

• Proporcionar ao estudante o conhecimento de seu corpo, 

levando-o a usá-lo como instrumento de expressão consciente, na busca de 

sua independência e na satisfação de suas necessidades; 

• Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível, identificando 

o melhor recurso da tecnologia assistida que atenda às suas necessidades, 

considerando a sua habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo 

para o uso independente do computador; 

• Ampliar o repertório comunicativo do estudante, por meio de 

atividades curriculares e de vida diária; 

• Fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio 

de sua organização, facilitando a compreensão da criança em 

relação à sala de aula; 

• Orientar os professores regentes para organizar contexto 

educativo que favoreça a atenção e a concentração dos 

estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 

• Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante 

compreenda o que necessita fazer; 
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• Identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de 

comportamento; 

  

Objetivos Metas Ações Avaliaçã

o 

Responsávei

s 

Cronogra

ma 

Oportunizar 

a inclusão e 

a adaptação 

dos 

estudantes 

portadores 

de 

necessidade

s especiais. 

Contempl

ar  100% 

daqueles 

discentes

. 

Projeto de 

intervenção/incl

usão escolar, 

bem como 

atendimento na 

Sala de 

Recurso. 

Avaliação 

contínua 

durante 

as 

atividades 

em 

coordena

ção 

coletiva 

sobre o 

desempe

nho dos 

estudante

s. 

Direção, 

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores, 

Estudantes  

Família e Sala 

de Recursos. 

Ano Letivo 

de 2020 

Assegurar 

assistência 

aos alunos 

com 

dificuldades 

de 

aprendizage

ns e 

condições 

para o 

desenvolvim

ento de suas 

competência

s. 

Englobar 

90% dos 

discentes

. 

Atendimentos 

aos estudantes 

TEF´S com 

acompanhame

nto do 

Educador 

Social e da 

Equipe da Sala 

de Recurso. 

Aula de reforço 

nos horários de 

coordenação 

aos discentes. 

Avaliação 

contínua 

durante 

as 

atividades 

em 

coordena

ção 

coletiva 

sobre o 

desempe

nho dos 

estudante

s. 

Direção, 

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores, 

Estudantes 

Família e Sala 

de Recursos. 

Ano Letivo 

de 2020 

Viabilizar o 

Conselho 

Participativo 

Contempl

ar 90% 

da 

comunid

ade 

escolar. 

Gráfico de 

desempenho 

bimestral com o 

rendimento de 

cada 

estudante. 

Coordena

ção 

Coletiva. 

Direção, 

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores, 

Sala de 

Recursos. 

Ano Letivo 

de 2020 

Garantir o 

acesso a 

todos os 

alunos com 

deficiencia e 

TGD  

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

atendido

s pela 

Atendimentos 

dos alunos com 

necessidades 

especiais em 

horários no 

contraturno. 

Identificar 

indices de 

abstençã

o.  

 

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores. 

Ano Letivo 

de 2020 



sala de 

recursos 

generalis

ta 

Facilitando o 

acesso ao 

ambiente 

escolar com 

disponibilidade 

de ônibus 

escolar.  

 

Suprir as 
dificuldades de 
aprendizagem 
que cada aluno 
vier a 
apresentar de 
acordo com 
suas 

necessidades. 

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

atendido

s pela 

sala de 

recursos 

generalis

ta 

Atender aos 

estudantes de 

acordo com 

suas 

necessidades 

específicas, de 

maneira 

complementar 

a classe 

comum, para 

facilitar seu 

acesso ao 

currículo. 

Observar 

o 

desenvolv

imento 

pedagógi

co e social 

dos 

alunos  

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores. 

Ano Letivo 

de 2020 

Realizar as 
adequações 
curriculares 

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

com 

necessid

ades 

educacio

nais 

especial 

da escola 

Orientar os 

professores de 

todos os 

componentes 

curriculares 

sobre a 

formulações de 

adequações, 

bem como 

propiciar a 

execução e 

aplicação das 

mesmas 

Verificar 

por meio 

dos 

planejam

entos e 

diarios a 

aplicação 

das 

adequaçõ

es 

curricular

es 

Sala de 

Recursos, 

Professores,  

Coordenadore

s, 

Orientadores, 

Direção 

Ano Letivo 

de 2020 

Orientar e 
envolver as 
famílias no 

processo de 
aprendizagem 
e 
desenvolvime
nto cognitivo 
de seus filhos 

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

atendido

s pela 

sala de 

recursos 

generalis

ta 

Convidar pais e 

familiares para 

participarem 

ativamente das 

atividades  

escolares e 

orientar na 

execução de 

atividades em 

casa para 

melhor 

desenvolviment

Verificar 

envolvime

nto por 

meio de 

presença 

dos 

familiares 

em 

reuniões e 

atividades 

escolares. 

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores, 

Pais 

Ano Letivo 

de 2020 
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o cognitivo  de 

seus filhos 

Promover a 
inclusão dos 
alunos com 
necessidades 
especiais 

Atingir 

100% 

dos 

alunos, 

evitando 

que 

ocorram 

casos de 

bullying 

com os 

ANEE  

Desenvolver 

projetos e 

ações de 

inclusão, 

frizando o 

respeito e a 

empatia.  

Verificar 

redução 

de casos 

de 

bullying 

registrado

s pelo 

SOE 

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores. 

Ano Letivo 
de 2020 

Favorecer o 
acompanhame
nto geral do 
desenvolvime
nto cognitivo e 
social do aluno 
com 
necessidades 
especiais, 
identificando 
suas 
necessidades e 
seu progresso 

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

atendido

s pela 

sala de 

recursos 

generalis

ta 

Elaborar 

anualmente 

estudos de 

caso para cada 

aluno, 

apontando 

suas 

dificuldades e 

suas 

conquistas 

para aquele 

ano letivo  

Acompan

hamento 

no 

desenvolv

imento 

escolar do 

aluno 

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores. 

Ano Letivo 
de 2020 

Equipar a sala 
de recursos 
generalista 
com material 
pedagógico 
lúdico. 

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

atendido

s pela 

sala de 

recursos 

generalis

ta 

Aquisição de 

jogos e 

materiais 

pedagógicos 

lúdicos para um 

melhor 

desenvolviment

o dos 

processos 

cognitivos dos 

alunos 

atentidos 

Indicação 

de uso e 

interesse 

dos 

alunos 

pelos 

materiais, 

bem como 

as 

habilidade

s 

cognitivas 

aprimorad

as com o 

recurso 

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores. 

Ano Letivo 
de 2020 

Equipar a sala 
de recursos 
generalista 
com materiais 
de papelaria. 

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

atendido

s pela 

sala de 

Destinação de 

materiais de 

papelaria de 

uso comum e 

individual para 

utilização dos 

alunos da sala 

Observar 

o 

desenvolv

imento 

das 

atividades 

escolares 

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores. 

Ano Letivo 
de 2020 



recursos 

generalis

ta 

de recurso 

durante os 

atendimentos. 

pedagógi

cas  

Equipar a sala 

de recursos 
generalista 
com recursos 
tecnológicos. 

Atingir 

100% 

dos 

alunos 

atendido

s pela 

sala de 

recursos 

generalis

ta 

Aquisição de 

computadores, 

tablets, 

aparelho de 

som, televisão 

e datashow. 

Para 

possibilitar 

melhor acesso 

aos 

conhecimentos 

pelos alunos, 

bem como 

inseri-los nas 

atividades que 

necessitem de 

aporte 

tecnológico  

Observar 

o 

desenvolv

imento 

das 

atividades 

escolares 

pedagógi

cas 

Direção, Sala 

de Recursos,  

Orientadores, 

Coordenadore

s, Professores. 

Ano Letivo 

de 2020 

 

 

 

 

 

9. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliar é um instrumento fundamental para conhecer, compreender e orientar 

as ações de indivíduos ou grupos. 

Jussara Hoffmann (1991:67) trata a avaliação como uma das mediações pela 

qual se encorajaria a reorganização do saber, sendo que professor/aluno busquem 

ideias para coordenar seus pontos de vista, trocando ideias e reorganizando-as. 

Então, o elemento comum entre avaliação educacional, de políticas e de instituições, 

é a compreensão da avaliação como estratégia de solução de problemas e 

aperfeiçoamento das ações. 

Entendemos aqui a avaliação como um processo abrangente da existência 

humana, que implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus 

avanços sobre o que fazer para superar os obstáculos.  
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Nesse processo apostamos numa avaliação formativa baseada na 

dimensão processual e sistemática que bem orientada e criteriosamente aplicada, 

servirá de instrumento para detectar falhas, bem como, fazer progressos no ato de 

aprender e ensinar. 

O que se espera de uma avaliação na perspectiva transformadora é que os 

seus resultados constituam parte de um diagnóstico e que, a partir dessas análises 

da realidade, sejam tomadas decisões sobre o que, quando e como intervir para 

garantir a aprendizagem. 

A diversidade dos instrumentos avaliativos viabiliza um maior número de 

informações sobre o trabalho docente e o percurso da aprendizagem de todos. 

Sobre Avaliação quantitativa e qualitativa 

O corpo docente do CELAN prima pela avaliação qualitativa, pois entende que 

a quantitativa mensura apenas o aspecto cognitivo, deixando de observar outros 

aspectos importantes de desenvolvimento do educando.  

“ E importar notar que quantidade, no caso da denominação “avaliação 

quantitativa”, tem a ver com a nota escolar atribuída sobre o desempenho 

cognitivo do educando. Pelo fato do desempenho em testes, provas, tarefas, 

atividades ser cognitivo e traduzido em nota (aparentemente quantidade), 

deu-se um salto para afirmar que a prática da avaliação quando incide sobre 

desempenhos cognitivos é “quantitativa”. De fato, não existe “avaliação 

quantitativa; avaliação, para efetivamente ser avaliação, implica que seja 

qualitativa, pois que avaliação significa atribuir valor(qualidade) a um 

determinado objeto.” 

Buscamos sempre exprimir o valor qualitativo em detrimento do quantitativo, 

nossas avaliações, servem de instrumento para avaliar o trabalho pedagógico em 

sala de aula. E de verificação de que realmente os conteúdos foram apreendidos 

pelos alunos.  

A coordenação procura esclarecer nesses aspectos, junto ao corpo docente 

a importância da aprendizagem de qualidade, efetiva, significativa, aquela que 

transforma o estudante, fazendo com que ele reflita aquilo que está sendo 

aprendido. 



“Para uma prática minimamente saudável da avaliação da 

aprendizagem, a distorção epistemológica da relação entre quantidade e 

qualidade necessita ser ultrapassada e integrada. A obtenção de uma 

qualidade plena na aprendizagem escolar depende de variados fatores, mas 

também deste, isto é, que as fenomenologias de “quantidade” e “qualidade” 

sejam utilizadas de forma conceitual e prática de um modo 

epistemologicamente sustentável e válido, fato que não tem acontecido 

cotidianamente em nossa prática escolar.” 

A SEEDF baseia a sua avaliação em três níveis: Avaliação da aprendizagem, 

avaliação institucional e avaliação de larga escala (avaliação externa – ANA, SAEB, 

Provinha Brasil, Prova Brasil, ENEM). 

Para avaliar "não se pode ignorar os objetivos definidos no planejamento, as 

habilidades e competências a serem desenvolvidas, a contextualização, a cultura" 

(diretrizes para avaliação da aprendizagem - SEDF.2006). 

 O professor terá de fazer da avaliação um processo de verificação de 

resultados da aprendizagem do aluno e de seu próprio desempenho. 

Serão utilizados vários instrumentos de avaliação, tais como:  

● Diagnóstico inicial, observações, registros escritos, diálogos, provas, 

exercícios avaliativos, auto avaliação, aulas de reforço no contra horário, 

apoio psicopedagógico, projetos interventivos, adequação curricular, 

parcerias entre docentes, conselho de classe e outros métodos avaliativos 

que levem todos do sistema educacional para a busca de uma educação de 

qualidade. 

Avaliação escolar envolve uma relação tríade: professor, aluno e 

conhecimento. Deste modo não se pode avaliar um destes elementos sem 

considerar a inter-relação entre eles. 

O corpo docente entende que a avaliação deve ser necessariamente 

formativa, no entanto por ser uma atividade interventiva ainda não se efetivou por 

completo, ou seja, o trabalho da implementação das diretrizes de avaliação precisa 

ser fortalecido para que sejam oportunizadas aos estudantes melhores condições de 

aprendizagem. Alguns docentes, entretanto, vem realizando de forma contínua essa 

avaliação formativa, por meio de instrumentos avaliativos diferenciados e 
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específicos, fazendo registros que permitem o acompanhamento individualizado das 

aprendizagens.  

Quanto ao Conselho de Classe o CELAN compreende a necessidade de se 

adequar às diretrizes, ou seja, torná-lo mais participativo em relação aos outros 

atores da comunidade escolar, para de fato ser um instrumento avaliativo, construído 

de maneira coletiva e que sirva de fato para subsidiar as práticas e a orientação do 

trabalho pedagógico.  

Quanto a dinâmica das reuniões de pais para entrega de resultados, 

acontecem sempre aos sábados, nos dias letivos moveis, com todo corpo docente 

presente: há uma distribuição dos boletins pela Direção da escola, os pais se dirigem 

ate as salas de aula para conversar com os professores de seus filhos, para então 

saber sobre o rendimento escolar, disciplina e comportamento destes em sala de 

aula. Os professores de maneira direta e atenciosa atendem os pais individualmente, 

relatando o desempenho destes, dizendo em que estes precisam melhorar e avançar 

em seus estudos. 

Quanto à avaliação deste trabalho, deverá acontecer envolvendo todos os 

segmentos da escola, pois não vemos o Projeto Político Pedagógico como um 

modelo pronto e acabado. Assim sendo, a avaliação será sempre o nosso 

termômetro para constantes e oportunas mudanças nesta proposta. 

10. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 

A Secretaria de Educação adota como linha norteadora, para a gestão do 

seu trabalho, políticas e programas que visam à formação integral humana, 

organizada em consonância com as diretrizes emanadas da constituição e da LDB 

vigentes na LDB 9.394/96 nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação. 

Entende-se que cada escola é única, no sentido que atende alunos com 

características próprias e nela atuam profissionais com diferentes experiências de 

trabalho, de vida e diferentes percepções de sociedade, educação e aprendizagem. 

No entanto, o que lhe dá direito de ter autonomia não é “ensinar o que quiser da 

maneira como quiser ou a quem quiser, mas o compromisso de garantir que cada 

aluno aprenda o que necessita aprender” (Benigna Mª de F. Villas Boas). 



 A escola tem o direito e o dever de organizar um trabalho pedagógico que 

contribua para o exercício da cidadania. 

Dessa forma, de acordo com estrutura pedagógica dessa Instituição de 

Ensino, o CELAN possui um” que estabelece os temas e trabalhos para serem 

desenvolvidos durante o ano letivo, integrando todos as modalidades de ensino e 

articulando toda a comunidade escolar por área de atuação. Comissões foram 

formadas para trabalharem este Projeto, da seguinte maneira: 

 

Comissão EFE - ESTUDANTES, FAMÍLIA E EDUCADORES 

 

  -Mapeamento e atendimento dos Estudantes, das famílias e dos 

Educadores. 

  -APAS – incentivo e participação. 

  -Orientação das famílias em estado de risco.  

  -Monitoramento dos alunos repetentes. 

 

1. Área: Códigos e Linguagens 

Projeto Cidadania e Democracia 

Projeto de Leitura 

Projeto Mostra Cultural 

2. Área: Ciências da Natureza e Matemática 

Projeto Horta(projeto depende do retorno das aulas presenciais) 

3. Área: Ciências Humanas 

Projeto Brasília 60 anos 

4. Outras Atividades: Jogos interclasses, Feira de Ciências, Atividade de 

combate a Dengue.(atividades que dependem do retorno das aulas 

presenciais) 

 

Na promoção da formação continuada que todo educador deve buscar, visto 

que a educação é um processo contínuo e dinâmico, fica estabelecido que nas 

coordenações, serão também destinadas para esse fim. 

As demais horas de trabalho destinadas às atividades de coordenação 

pedagógica local constarão do horário do professor, devendo ser planejadas, 

cumpridas e registradas na folha de frequência com apoio do Coordenador 
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pedagógico, promovendo a interdisciplinaridade e a integração dos componentes 

curriculares. 

A operacionalização do currículo é feita de forma a adequá-lo à realidade da 

escola, partindo do diagnóstico feito pelo professor dos conhecimentos prévios dos 

alunos e da prática da política de projetos interdisciplinares, oportunizando a todos 

o enriquecimento, a crítica e o experimento de acordo com a identidade pessoal de 

cada aluno e de cada professor. Isto deve ser feito de modo a contemplar os quatro 

pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, 

aprender a viver.  

A organização curricular está construída com base nas propostas 

curriculares previstas pela Secretaria de Educação (CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO) e também considerando os aspectos necessários para a formação 

afetiva, social e intelectual da clientela atendida por esta escola. Ela será 

desenvolvida por meio de uma pedagogia de projetos eficaz, com total engajamento 

do corpo docente. É direcionada à formação de um indivíduo integrado com a 

sociedade e com o mundo, desenvolvendo cooperação, coletividade, solidariedade 

e cidadania. 

As orientações didáticas requerem atualizações para que o aluno 

acompanhe as modificações do mundo, fazendo com que ele seja um aluno 

participativo e agente de sua formação. 

Para que essa vivência curricular aconteça, todos da comunidade escolar 

(alunos, servidores, pais) deverão partilhar dessa filosofia, respeitando os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, trabalhando com projetos, tendo como ponto de 

partida a experiência do sujeito da aprendizagem, onde valores universais como: 

ética, respeito, solidariedade, fraternidade e amor deverão estar presentes no dia a 

dia do trabalho. 

A construção do conhecimento será promovida por meio da interação de 

pares, com a contextualização de conteúdo, interdisciplinaridade, agrupamentos e 

reagrupamentos. 

A avaliação será processual e continuada e a auto avaliação será efetuada 

por todos os segmentos da escola, semestralmente. 



Obedecendo às especificações de cada segmento serão desenvolvidos os 

seguintes, trabalhos pedagógicos encontrados nos anexos e apêndice. 

A  respeito da interdisciplinaridade ela ocorre de maneira pontual, com 

apenas alguns profissionais de ensino, dentro de seus componentes curriculares, a 

exemplo de duas professoras (geografia e português), que fizeram um projeto, 

sobre o tema "Brasília, 60 anos", no qual os estudantes visitaram vários 

monumentos históricos da cidade, revivendo toda a historia da construção e 

desenvolvimento de Brasília, culminando na produção textual, artística e geográfica. 

Sabemos que este trabalho interdisciplinar não é uma tarefa fácil no cotidiano da 

escola, muitos professores não conseguem aplicar esta metodologia. Por isso, a 

escola pretende fortalecer a organização curricular a para o próximo semestre, por 

meio de reuniões coletivas nas quais, os objetivos de aprendizagem de todos 

componentes curriculares serão apresentados e reorganizados para que ocorra um 

trabalho mais interdisciplinar. 

Quanto ao trabalho com os projetos, muitos professores já os desenvolvem 

em seus componentes curriculares, como por exemplo: Projeto Horta(nas aulas de 

Prática Diversificada (PD), Projeto Brasília 60 anos(aula de História), Projeto de 

Leitura( sala de leitura). Ao longo dos últimos anos, o CELAN, mediante diagnóstico, 

percebeu a necessidade de desenvolver um projeto de grande porte, objetivando 

melhor convivência, diminuição da violência, respeito e cidadania. Por isso, a equipe 

gestora, junto com o grupo docente, decidiu implementar o Projeto "Cidadania e 

Democracia" do Instituto Auschwitz, desde 2019 e então esse projeto vem se 

perpetuado na escola. O relato que se tem, é que o projeto vem alcançando os 

estudantes, que se envolvem, participam e contribuem. O grupo docente também 

relata que muitas ações têm surtido efeitos nas convivências com e dos estudantes. 

No que se refere a teoria e a prática, percebe-se que, historicamente, as 

instituições de ensino apresentam muito dificuldade de concretizar essa ação. Ainda 

precisamos evoluir  e fazer com que os componentes curriculares e a parte 

propedêutica se traduzam pra vida prática dos estudantes, porém o CELAN está 

caminhando nesta direção com ações dentro da UE como: feira de ciências, na qual 

os estudantes apresentarão trabalho referentes ao conteúdos estudados em sala 

com experimentos e trabalhos práticos sobre o tema Bioeconomia, envolvendo 

diversos componentes, como a criação da horta, trabalho de reciclagem, confecção 

de sabão com restos orgânicos; mostra cultural na qual os estudantes apresentam 
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em exposição trabalhos artísticos realizados ao longo das aulas de Artes; jogos 

interclasses de futsal utilizando o mote da Copa do Mundo Feminina de Futebol, 

associado ao conteúdo trabalhado em classe pelos professores de Educação 

Física.  

Para além disso, alguns professores se preocupam em trazer para suas 

práticas pedagógicas materiais didáticos que contribuam para que os componentes 

curriculares sejam inseridos no cotidiano dos estudantes, isto é, contextualizam 

suas metodologias com textos de revistas, jornais, sites e outros, objetivando não 

apenas traduzir preocupações da sociedade brasileira do século XXI, mas a 

construção do pensamento crítico, questionador e atual. Ainda percebemos, no 

entanto, que ainda existem práticas estanques, sem qualquer vinculação com a 

realidade dos estudantes, por isso a necessidade de fortalecimento da Pedagogia 

Histórico Crítica e do Currículo da Educação Básica.  

O trabalho dos eixos transversais ainda está incipiente. A UE ainda não 

conseguiu estabelecer a sistematização e um planejamento conjunto para que os 

eixos sejam trabalhados de maneira coletiva e interdisciplinar. Dessa forma, o 

trabalho fica a cargo de cada profissional, que os desenvolve de acordo com a 

familiaridade do seu componente curricular. Entretanto, alguns projetos individuais 

tem em seu corpo o trabalho com os eixos, como o projeto já citado "Da 

invisibilidade ao Protagonismo", e o próprio projeto de grande porte "Cidadania e 

Democracia"  que tem por princípio o trabalho com os Eixos Transversais: Educação 

para a Cidadania, Para e Em Direitos Humanos. Além do mais, a UE realizou 

palestras sobre "Drogas" e "Educação Sexual". 

Seguem abaixo, as tabelas com os principais objetivos de aprendizagens de 

alguns componentes curriculares, divididos por anos: 

ARTES 6º • Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rupestre brasileira e das demais 

manifestações artísticas ao longo da história.  

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/movimentos artísticos, e utilizar as noções trabalhadas em produções artísticas. 

• Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento.  

• Indicar e conhecer produções visuais do/no Distrito Federal, e sua 

contribuição para a construção da identidade cultural.  

• Apreciar e entender as manifestações culturais de vários grupos étnico-raciais que compõem a nação 

brasileira em seu universo pluricultural. 



• Conhecer e valorizar a cultura visual local e global; fomentar a pluralidade cultural no espaço escolar.  

• Analisar diferentes representações artísticas, como linguagem estética e comunicacional.  

• Localizar e analisar, em produções artísticas, o uso de elementos básicos da linguagem visual.  

• Identificar, conhecer e utilizar os elementos da linguagem visual, a história da arte e os formadores da 

cultura brasileira, bem como reconhecer-se como sujeito de mudança de sua formação cultural. 

• Relacionar a produção artística do Distrito Federal produzida em diferentes momentos com os 

aspectos sociais, geográficos e históricos.  

• Reconhecer, respeitar e valorizar, no âmbito familiar, escolar e regional, a diversidade cultural. 

• Propiciar momentos de entretenimento, exposição, apreciação e fruição da produção artística; 

despertar reflexão coletiva e debate.  

• Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis e outros. 

ARTES 7º • Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas influências e contribuições como 

instrumento de transformações social. 

•Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio cultural brasileiro e de outros povos, posicionando-

se de maneira crítica contra qualquer discriminação baseada em diversidade cultural, social, étnica, de 

gênero, crença, religião ou de qualquer natureza. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/movimentos artísticos. •Identificar e utilizar, em produções artísticas, elementos básicos da 

linguagem visual. 

• Conhecer, valorizar, respeitar espaços reservados à arte, reconhecer sua importância para a construção 

e preservação de bens. 

ARTES 8º • Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando 

e observando sua constante mudança. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando 

e observando sua constante mudança. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando 

e observando sua constante mudança. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando 

e observando sua constante mudança. 

ARTES 9º • Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 
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• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando 

e observando sua constante mudança. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando 

e observando sua constante mudança. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, respeitando 

e observando sua constante mudança. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes visuais contextualizando-os nos 

movimentos artísticos. 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas culturas, conhecendo, 

respeitando e observando sua constante mudança. 

CIÊNCIAS 6º ● Investigar as características específicas da fauna e da flora 

● Investigar se há uma unidade estrutural básica no corpo humano. 

● Diferenciar tipos celulares e suas funções, levando em consideração 

O tecido/órgão no qual se localizam. 

● Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis de organização do corpo. 

● Indicar a interdependência dos 

vários sistemas que compõem o corpo humano. 

● Indicar a interdependência dos vários sistemas que compõem o corpo humano, 

destacando a atuação e coordenação do sistema nervoso na regulação e equilíbrio desses 

sistemas. 

● Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do 

corpo com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. 

Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, propondo e analisando 

situações nas quais há alterações no seu funcionamento. 

● Reconhecer a importância do sistema locomotor para os animais. 

● Explorar os tipos e funções dos principais músculos e estrutura ósse a que permitem a 

locomoção nos animais. 

● Reconhecer a visão como um dos principais sentidos humanos para captação e 

interpretação de imagens. 

● Identificar as principais substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas) que afetam o 

funcionamento do sistema nervoso. 

● Relatar as transformações físicas e psíquicas que ocorrem na puberdade. 

● compreender as mudanças dentro do sistema reprodutor feminino e masculino 

● Enunciar os principais métodos contraceptivos. 

● Com parar métodos contraceptivos. 

Discutir sobre responsabilidade e o respeito que cada indivíduo tem com o seu próprio 

corpo e com o dos outros. 

● Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em relação aos seus filhos, no que 

tange às diferenças individuais, intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnico- raciais, de 

gênero, de orientação sexual, de idade e culturais. 

● Identificar, caracterizar e indicar a composição das diferentes camadas que estruturam 

a geosfera, a hidrosfera e atmosfera da Terra. 

● Discutir a importância de cada camada como fonte de recursos essenciais para vida 

humana e apontar possíveis soluções para minimizar os impactos da exploração desses 

recursos 



● Relacionar a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos 

geológicos. 

● Examinar e justificar os usos das rochas nas atividades humanas, como nas construções, 

pavimentação, ornamentações etc. 

● Organizar cronologicamente e descrever os principais argumentos sobre o formato da 

Terra 

● Selecionar evidências documentais e experimentais que demonstrem a esfericidade da 

Terra, como fotografias de satélites, eclipses etc. 

● Identificar a presença de substâncias puras e misturas no cotidiano, a partir de suas 

características macroscópicas. 

● Nomear algumas substâncias comuns (H2O, O2, NaCl, CH4) e reconhecer que são 

formadas por elementos químicos. 

● Identificar a ocorrência de transformações químicas a partir da comparação entre o estado 

inicial do sistema (reagentes) e o estado final (produtos). 

● Discutir as propriedades específicas da matéria como densidade, temperatura de fusão e 

ebulição nos processos de separação de misturas como os aplicados na produção de sal de 

cozinha e a destilação do petróleo. 

Identificar e selecionar métodos mais adequados para a separação de materiais em 

sistemas heterogêneos como os utilizados nos processos de reciclagem e separação do 

lixo e nos processos de tratamento de água e esgotos. 

● Discutir o conceito de materiais sintéticos, relacionando-o são desenvolvimento 

científico e tecnológico e reconhecendo sua importância para a sociedade 

contemporânea. 

● Reconhecer a produção de medicamentos como um importante benefício do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

CIÊNCIAS 7º Vida e Evolução 

• Conhecer os principais ecossistemas e biomas brasileiros e suas características, com ênfase ao Cerrado. 

• Conhecer os principais biomas da América Latina. 

• Conhecer o conceito e os tipos de catástrofes naturais e suas consequências.  

• Identificar possíveis desequilíbrios nos ecossistemas e biomas que podem ameaçar a sobrevivência de 

espécies locais. 

 • Identificar os principais fatores que afetam a qualidade de vida e saúde da população. 

• Diferenciar vacina de remédio; ter conhecimento do histórico de desenvolvimento das   vacinas;   às      

principais doenças erradicadas/ controladas pelas políticas de vacinação.  Incluindo os movimentos 

antivacinas. 

• Recordar quais vacinas são aplicadas na infância, indicando as doenças que elas previnem e conhecer 

o calendário de vacinação. 

• Identificar impactos dos avanços tecnológicos, na medicina e como afetaram a dinâmica da vida  

cotidiana. 

 

Terra e Universo 

• Identificar a composição do ar e a influência de fatores antrópicos que podem alterar essa composição.  

• Entender o mecanismo natural do efeito estufa, relacionando-o com o desenvolvimento da vida na Terra 

e compreender as ações humanas responsáveis pela poluição do ar e o aumento artificial do efeito estufa 

bem como as estratégias de mitigação. 

• Identificar a composição e a localização da camada de ozônio na atmosfera e compreender a 

importância da camada de ozônio para a vida na Terra bem como as estratégias para a preservação da 

camada de ozônio. 

 • Compreender as causas de fenômenos naturais como vulcões, terremotos, tsunamis e discutir a 

eficiência de ações para amenizar os efeitos dos mesmos. Justificar a rara ocorrência desses fenômenos   

no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.  

•Entender a Pangeia e a Teoria da Deriva Continental e justificar o formato das costas brasileira e 

africana com base na Teoria da Deriva Continental. 
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Matéria e Energia 

  • Compreender o funcionamento das máquinas simples como pontos de apoio e pontos de aplicação de 

forças, e os impactos do seu uso no desenvolvimento das sociedades ao longo da história. 

 • Diferenciar temperatura, calor, sensação térmica e como a temperatura de um corpo varia em diferentes 

situações cotidianas, e quais as melhores alternativas tecnológicas para melhorar o conforto térmico de 

ambientes.  

• Reconhecer o Sol como a fonte de energia para manutenção da vida na Terra. 

• Compreender a água como um agente termorregulador do ambiente.  

● Apontar e discutir os impactos ambientais das máquinas térmicas. 

• Analisar, tipos de combustíveis e mudanças das fontes energéticas. 

• Discutir e avaliar as mudanças na sociedade em razão dos combustíveis alternativos. 

CIÊNCIAS 8º -Destacar a contribuição da teoria da evolução e do conceito de seleção natural de Darwin ao 

pensamento evolucionista. 

-Compreender que os seres vivos são formados por células. 

-Relacionar as transformações do corpo ocorrida na puberdade com a atuação das glândulas e 

hormônios sexuais coordenados pelo sistema nervos. 

-Discutir sobre a corresponsabilidade e o respeito entre os indivíduos na escolha e uso de métodos 

contraceptivos e na prevenção de DSTs. 

-Reconhecer que a função de nutrição é condição essencial para o desenvolvimento e sobrevivência da 

espécie humana. 

- Compreender o funcionamento do corpo humano, por meio de níveis de organização celular e suas 

estruturas, evidenciando a compreensão de diversos sistemas e suas interações, reconhecendo a 

importância de hábitos saudáveis e o bom funcionamento do organismo como um todo, integrado por 

suas dimensões biológicas, psíquicas, afetivas, ambiental e sociocultural. 

-Conhecer os sistemas que formam o organismo humano e entender que eles agem de maneira 

integrada. 

CIÊNCIAS 9º - Compreender que as unidades de conservação são estabelecidas com os objetivos de conservar e ou 

preservar o meio ambiente. 

 

- Conhecer a constituição e identificar as transformações da matéria na natureza. 

-Reconhecer a importância dos elementos químicos na formação dos diferentes tipos de matéria. 

-Identificar nas reações cotidianas as transformações que ocorrem na natureza, nas fábricas nos 

veículos, no nosso corpo, relacionando-as aos diferentes tipos de reações químicas. 

-Apontar situações cotidianas nas quais é possível identificar movimento, repouso e aplicação de força. 

- discutir e reconhecer a importância dos diferentes tipos de energia nas atividades do cotidiano. 

-Perceber que a luz branca é formada pela união das luzes primárias azul , vermelha e verde. 

-Investigar os mecanismos de transmissão e recepção de dados via ondas de rádio, cabos e via internet 

etc. nos processos de transmissão de imagem e som. 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

6º Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas 

atividades pré desportivas propostas 

Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas 

atividades pré desportivas propostas 



Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas 

atividades pré desportivas propostas 

Modalidade esportiva – voleibol; 

 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

7º Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas 

atividades pré-desportivas propostas 

Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas 

atividades pré- desportivas propostas 

Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos os estudantes nas 

atividades pré desportivas propostas 

Modalidade esportiva – voleibol; 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

8º  

● compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte, 
participando de forma consciente das modalidades propostas: voleibol, futsal, 
handebol e basquete.  

● vivenciar atividades que desenvolvam a consciência corporal e favoreçam o 
autoconhecimento. 

● pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física exerce sobre o corpo. 
 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

9º • Participar da organização de campeonatos, festivais e outros eventos no âmbito escolar, ampliando seus 

conhecimentos acerca das diferentes dimensões do fenômeno esportivo. 

● Conhecer e vivenciar algumas práticas corporais de aventura na natureza 

adaptando tais praticas ao contexto da escola.    

 

● Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando 

criticamente os padrões divulgados pela mídia. 

 

GEOGRAFIA 6º Conhecer as áreas de atuação da ciência geográfica e as disciplinas que permitem trabalhar de forma 

interdisciplinar; 

Definir o que é natureza e reconhecer que tudo que existe vem da natureza; 

Analisar as transformações no espaço geográfico; 

Definir o que é uma paisagem, reconhecer que as paisagens mudam de acordo com o lugar, as ações 

da natureza e também a ação antrópica; 

Aprender o que são as paisagens naturais e culturais; 

Discutir os elementos naturais e culturais numa paisagem; 

 

Diferenciar continente de ilha; 

Diferenciar oceano de mar; 

Reconhecer o percentual de massas sólidas e líquidas no planeta Terra; 

Analisar o percentual de água doce no mundo; 

Comentar sobre os usos da água e sua importância; 
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Localizar e identificar o Brasil no mundo; 

Saber identificar e localizar todos Estados Brasileiros; 

Conhecer os principais dados sociais e econômicos do Brasil usando como fonte IBGE; 

Debater sobre a questão do racionamento da água e escassez no mundo; 

Debater sobre a questão do lixo e alertar sobre a importância da reciclagem e sustentabilidade; 

Definir o que são os pontos de referência; 

Confeccionar e construir uma Rosa dos Ventos; 

Trabalhar com os pontos cardeais e colaterais; 

 

 

Reconhecer os movimentos da Terra de rotação e translação; 

Compreender os solstícios e equinócios; os afélios e periélios; 

Aprender os principais paralelos e as latitudes; 

Aprender sobre os meridianos e as longitudes; 

Pesquisar os primeiros relógios e a necessidade da marcação das horas e do tempo; 

Compreender o sistema de fuso horário mundial; 

 

 

 

Aprender a resolver exercícios sobre fusos horários; 

Analisar diferentes mapas temáticos; 

Assimilar os principais símbolos cartográficos; 

Usar as escalas; 

 

Compreender estrutura e dinâmica da Terra; 

Entender o que é relevo e as várias formas de relevo que existem; 

Identificar as formas do relevo terrestre e dar destaque ao relevo brasileiro; 

Dar importância aos agentes internos e externos modeladores e criadores do relevo; 

Examinar as dinâmicas do relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia. 

Reconhecer a existência de uma variedade climática; 

Diferenciar tempo e clima; 

Conhecer os tipos de clima e suas principais características; 

Reconhecer a existência da variedade de biomas; 

Conhecer os principais biomas brasileiros e suas características; 

Destacar os biomas ameaçados; 



Analisar as principais espécies da flora brasileira; 

Destacar a importância do uso e conservação das ervas medicinais brasileiras; 

Correlacionar a influência do clima nas condições de vegetação; 

Analisar as vantagens e desvantagens da vida nas grandes cidades (áreas urbanas) e nas áreas rurais; 

GEOGRAFIA 7º Identificar e localizar os continentes, mares e oceanos do Planeta Terra; 

Saber se localizar no mapa mundi e no espaço geográfico;  

Conhecer os 6 maiores países do mundo e dar destaque para a 5ª posição do Brasil em extensão 

territorial; 

Localizar e identificar o Brasil no mundo; 

Revisar o mapa do Brasil, sua regionalização e evolução; 

Saber identificar e localizar todos Estados Brasileiros; 

Conhecer os principais dados sociais e econômicos do Brasil usando como fonte IBGE; 

Entender as formas de divisão (regionalização) do Brasil e compreender que o mapa político brasileiro 

passou por mudanças ao longo do tempo e que no futuro poderemos ter outros Estados; 

Conhecer os dois tipos de divisão regional do Brasil –Divisão Regional do IBGE e das Regiões 

Geoeconômicas; 

Conhecer os principais dados da evolução industrial no Brasil estudando a evolução dos ciclos 

econômicos; 

Aprender o que é um gráfico e reconhecer os gráficos linear, circular e de coluna; 

Trabalhar com os principais dados sociais e econômicos de cada macrorregião; 

Revisar as regiões brasileiras; 

Destacar a região Centro-Oeste; 

Reconhecer a importância das 5macroregiões brasileiras; 

Estudar os mapas: político, hidrográfico, vegetação, climático colhendo as principais informações e 

aspectos das regiões brasileiras segundo o critério de regionalização do IBGE; 

Conhecer as principais atividades econômicas de cada região; 

Conhecer as principais atrações turísticas, religiosas e culturais de cada região; 

Apresentar a atual população estimada do Brasil segundo a fonte do IBGE; 

Interpretar gráficos e dados da evolução da população brasileira; 

Debater sobres as taxas de natalidade, de mortalidade, de fecundidade, expectativa de vida e 

crescimento vegetativo no Brasil; 

Aprender o que é uma pirâmide etária; 

Interpretar a base e o topo de uma pirâmide etária e suas formas de acordo com os estágios de 

desenvolvimento/evolução; 

Diferenciar migração – imigração; 

Discutir as consequências das migrações; 

Discutir questões de disparidades sociais e analisar dados relativos a criminalidade nas grandes 

cidades; 
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Reconhecer o que são as megalópes, as cidades globais e a conurbação urbana, êxodo rural; 

 

Discutir sobre a questão do uso e ocupação do solo; 

Analisar as consequências da ocupação desordenada do solo; 

Debater sobre uma ocupação do solo ambientalmente sustentável; 

Conhecer os principais dados da evolução industrial no Brasil; 

Reconhecer as principais indústrias brasileiras; 

Apontar os principais problemas ambientais causados pelas indústrias; 

Discutir sobre os principais gráficos e tabelas relacionados com a questão da industrialização e 

desigualdade; 

 

Analisar gráficos e tabelas relativos aos temas; 

Propor sugestões para as principais políticas públicas; 

Reconhecer a importância de ser um cidadão ativo e participante de ações de melhoria social; 

Investigar ações e práticas ecológicas de conservação e preservação do patrimônio ambiental, 

conhecendo Unidades de Conservação no DF comparando-as com as Unidades de Conservação em 

outras Regiões do Brasil. 

 

GEOGRAFIA 8º ● Localizar e identificar as características das paisagens a partir dos aspectos físicos, 

populacionais e socioculturais que compõem os continentes americano e africano. 

● Conceituar Estado, Nação, Território, Governo e País para compreensão da geopolítica dos 

continentes americano e africano. 

 Analisar a relação histórica de dependência na formação social, econômica, política e cultural da 

América e da África na construção do mundo globalizado. 

● Elaborar e analisar formas de representação gráfica e cartográfica. 

● Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente africano. 

● Examinar e problematizar os fluxos populacionais, a partir da exploração dos sistemas naturais 

e a expropriação dos territórios dos povos nativos em diferentes contextos históricos. 

● Compreender os diferentes tipos de fluxos migratórios na América, suas causas e 

consequências. 

● Pesquisar e coletar informações de fontes variadas, organizá-las por meio de múltiplas 

linguagens para estudo da América e da África. 

● Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente americano. 

● Pesquisar sujeitos históricos da cultura americana e africana. 

● Analisar a formação territorial da América Latina. 

● Examinar e problematizar os fluxos populacionais, a partir da exploração dos sistemas naturais 

e a expropriação dos territórios, dos povos nativos, em diferentes contextos históricos. 

● Analisar a relação histórica de dependência na formação, no social, econômica, política e 

cultural da América e da África na construção do mundo globalizado. 

GEOGRAFIA 9º ● Localizar, identificar e analisar as características físicas e territoriais dos continentes. Europa, 

Ásia, Oceania e Antártida. 

● Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais no 

processo de globalização. 

● Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais no 

processo de globalização. 

● Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações, representar e analisar a espacialidade 

dos fenômenos geográficos. 

● Compreender o processo de desenvolvimento industrial, a revolução tecnológica e sua 

influência no mundo globalizado. 

● Identificar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e econômicos do 

continente europeu. 



● Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente Asiático. 

● Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, sociais e econômicos da 

Oceania. 

● Pesquisar aspectos físicos, ambientais do continente Antártico e o Tratado da Antártida. 

 

● Compreender os papéis sociais dentro dos diversos grupos integrantes da sociedade; 

o Relacionar a política mercantilista com o avanço para a colonização da América; 

● Comparar regimes de administração colonial espanhol, inglês e português. 

 

Estruturascomerciais emercantis da modernidade 

• Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo atlântico; 

● Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas 

interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente; 

● Discutir o conceito de escravidão na modernidade e seu papel para moldar o conjunto da 

economia, sociedade e política no Brasil e que na África serviu para a pilhagem da região, 

distinguindo-se, portanto, das formas de escravismo anterior. 

● Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases, 

identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência 

dos escravizados; 

● Compreender as diversas formas de resistência no período colonial, enfatizando a formação dos 

quilombos rurais e urbanos e a capoeira; 

● Discutir as razões para a passagem do mercantilismo para o capitalismo industrial. 

 

HISTÓRIA 7º O mundo moderno e aconexão entre sociedades africanas, americanas eeuropeias 

• Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de ruptura e permanência, com base em uma 

concepção europeia; 

• Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia 

no contexto das navegações e indicar   a   complexidade   e as 

interações   que   ocorre nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico; 

• Conhecer aspectos e processos específicos das sociedades africanas antes da chegada dos europeus, 

com desta que para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

Reconhecer a diversidade de sociedades indígenas existentes no período anterior à chegada 

dos europeus. 

Humanismos, Renascimentose o Novo Mundo 

• Identificar as principais características dos 

Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus significados; 

• Compreender e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais 

do período moderno na Europa e na América; 

• Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI; 

• Entender e analisar as representações sociais e seus conceitos implícitos ao contato entre 

 colonizadores  e os habitantes da América Portuguesa 

  como descobrimento/achamento, encontro/contato   

 ou invasão/conquista; 

• Conhecer e analisar os contatos entre europeus, ameríndios e africanos, desconstruindo visões 

estereotipadas construídas nesse processo. 

• Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características 

com vistas à compreensão das razões da centralização política; 

• Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com vistas à 

compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências; 

• Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e 

identificar as formas de resistência; 

• Verificar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das 

sociedades americanas no período colonial; 

Analisar a formação histórico geográfica do território da América portuguesa por meio de 

mapas históricos enfatizando a exploração natural e devastação da Mata Atlântica. 

 

HISTÓRIA 8º - Analisar o processo de industrialização inglesa do século XVIII e os impactos na vida em sociedade 

das transformações industriais. 
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-Identificar os princípios iluministas e aplica-los ao contexto histórico das revoluções do século XVIII 

e XIX e à contemporaneidade. 

- Compreender o processo de independência dos Estados Unidos e reconhecer os princípios iluministas 

presentes no processo revolucionário. 

- Discutir a importância dos acontecimentos da Revolução Francesa para o processo de conquista de 

direitos civis e para a construção da democracia. 

- Relacionar acontecimentos da era napoleônica com o processo de independência das Américas. 

- Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e seu desdobramento. 

- Compreender o processo geral de independência dos países americanos e identificar as similaridades. 

Analisar mudanças e permanências na situação dos povos indígenas e africanos com as independências. 

- Discutir sobre o papel das revoltas colônias do final do século XVIII e início do XIX no processo de 

independência do Brasil. 

- Compreender o processo de independência do Brasil e suas especificidades. 

- Compreender as condições sociais e políticas no Brasil durante o Primeiro Reinado e reconhecimento 

da independência. 

- Analisar e identificar as diferentes revoltas regenciais e suas motivações. 

- Conhecer a Guerra do Paraguai e analisar suas consequências para o Brasil e para o Paraguai. 

Analisar e compreender o processo de abolição da escravidão e seus efeitos para a população negra 

brasileira. 

- Reconhecer personalidades negras importantes para a abolição da escravidão. 

- Identificar as características da identidade nacional e reconhecer seu processo de construção no Brasil 

independente.  

- Reconhecer as diversas matizes culturais envolvidos na formação do povo brasileiro e na identidade 

nacional. 

- Descrever os movimentos  

revolucionários do século XIX na Europa com relação às suas  

motivações, reivindicações e 

Ideologia. 

- Conhecer a ideologia nacionalistas e relaciona-la com o surgimento de novas nações na Europa. 

-Compreender a formação territorial estadunidense e analisar seu poderio na influência sobre outras 

nações americanas. 

-Conhecer e contextualizar o  

protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. 

- Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo 

europeu e seus impactos na África e na Ásia. 

INGLÊS 6º Oralidade (interação discursiva, compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita 

(estratégia de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita e pós-

escrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); Interculturalidade (manifestação e 

evolução linguístico-culturais, comunicação intercultural). 

 

INGLÊS 7º Oralidade (interação discursiva, compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita 

(estratégia de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita e pós-



escrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); Interculturalidade (manifestação e 

evolução linguístico-culturais, comunicação intercultural). 

 

INGLÊS 9º Oralidade (interação discursiva, compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita 

(estratégia de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita e pós-

escrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); Interculturalidade (manifestação e 

evolução linguístico-culturais, comunicação intercultural). 

 

MATEMÁTICA 6º ● Compreender a evolução histórica dos sistemas de numeração. 

● Reconhecer as principais características do sistema de numeração decimal 

● Reconhecer conceitos de Conjuntos e símbolos que os relacionam 

● Ler, escrever e ordenar os números naturais com a utilização da reta numérica. 

● Resolver expressões numéricas e problemas que envolvam as operações dos naturais 

● Compreender as características de um número e suas relações. 

● Entender a notação científica 

● Resolver problemas que envolvam múltiplos divisores e critérios de divisibilidade 

● Criar algoritmos naturais e fluxogramas para resolução de problemas 

● Determina elementos desconhecidos em uma igualdade. 

● Entender a utilização de operações nas igualdades. 

● Compreender a ideia de reta e ponto 

Compreender a ideia de par ordenados no plano cartesiano do 1º quadrante. 

● Entender o que são retas paralelas e perpendiculares. 

● Diferenciar polígonos de não polígonos. 

● Classificar polígonos por número de lados. 

 

● Construir figuras planas semelhantes em situação de ampliação e redução. 

● Classificar triângulos quanto aos lados ou ângulos. 

● Conhecer as propriedades dos quadriláteros e usá-los para classifica-los. 

● Conhecer e reconhecer as grandezas de medidas. 

● Utilizar materiais para medição 

● Resolver problemas envolvendo problemas 

● Reconhecer ângulos como grandezas, medi-los com transferidor. 

● Resolver problemas de ângulos 

Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas. 

● Entender simbolicamente a ideia de fração como parte de um todo, divisão e razão 

● Compreender, comparar e ordenar frações 

● Comparar e ordenar números racionais positivos 

● Transformar frações em números decimais e vice-versa 

● Resolver problemas de soma e subtração de fração 

● Compreender o uso da notação decimal para representar números não inteiros e a ideia de valor 

posicional. 

● Resolver problemas de sistema monetário 

● Compreender as operações dos números decimais. 

Conceituar fração para cálculo de porcentagem. 

● Resolver problemas de partilhas desiguais e proporcionalidades. 

● Entender as relações entre o perímetro e a área de um quadrado e suas áreas. 

● Identificar e qualificar elementos de prisma e pirâmides 

● Relacionar polígonos e as figuras espaciais. 

● Planificar prismas e pirâmides. 

● Calcular a probabilidade de um evento aleatório. Expressando-a por números racionais. 

● Ler e interpretar tabelas e gráficos e dados de pesquisa 

● Coletar, organizar, analisar e comparar dados. 

Descrever dados coletados e representa-los de várias formas. 

 

 

 

 

 

 

● Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor, múltiplo, 

mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 

• Reconhecer os números inteiros em diferentes contextos: cotidianos e históricos. 

• Representar o conjunto dos números inteiros por meio dos símbolos + e –, reconhecendo a sua 

existência e sua necessidade em situações-problema do dia a dia. 
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MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

7º 

• Localizar e representar na reta numérica os números inteiros e compreender a simetria em relação à 

origem. 

• Analisar, interpretar e resolver operações com números inteiros na resolução de situações-problema. 

• Compreender o conceito de fração associado à representação da parte de um todo, da divisão entre 

números inteiros, de razão e de operador. 

• Determinar a posição aproximada, na reta numérica, de números racionais. 

• Resolver e elaborar situações-problema que envolvem o cálculo de adição, subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação de números racionais. 

• Calcular porcentagens e juros simples em diversas situações-problema do cotidiano, com ênfase no 

contexto de educação financeira, entre outros. 

Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação 

das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. 

• Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. 

• Reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão, usando 

instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica associando esse conhecimento a 

produções artísticas e arquitetônicas dentre outras. 

• Identificar ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice e suas respectivas 

propriedades. 

• Resolver e elaborar problemas envolvendo a unidade de medida de ângulos. 

• Identificar, verificar e aplicar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica. 

• Construir circunferência utilizando compasso ou aplicativos de geometria e identificar seus 

elementos. 

• Compreender a circunferência como lugar geométrico. 

• Construir triângulos e quadrados a partir das medidas de seus lados utilizando compasso e aplicativos 

da geometria dinâmica. 

• Elaborar algoritmo por escrito ou em forma de fluxograma descrevendo passos de construção de 

triângulos e de quadrados quando conhecidas as medidas de seus lados. 

• Conhecer e aplicar a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados. 

• Compreender a rigidez de um triângulo e suas aplicações em outras áreas de conhecimento. 

• Reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180º e utilizar esse conhecimento 

para resolver e elaborar problemas. 

• Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer 

relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculadas à construção de 

mosaicos e de ladrilhamentos. 

Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas 

grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

• Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está 

presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na literatura. 

• Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. 

• Identificar quando as expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma 

sequência numérica são ou não equivalentes. 



• Reconhecer e elaborar problemas que representem variação de proporcionalidade (direta ou inversa) 

entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar essa relação existente entre as 

grandezas. 

• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, 

redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade. 

• Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as 

unidades de medidas convencionais mais usuais. 

• Calcular a área de figuras planas através de figuras conhecidas, ou por meio de estimativas utilizando 

a composição e decomposição de figuras planas em triângulos, retângulos ou quadrados. 

• Solucionar e elaborar problemas envolvendo os conceitos de perímetro e área de figuras planas. 

• Compreender o significado de medidas, por meio de situações-problema que expressam seu uso no 

contexto social e em outras áreas do conhecimento, possibilitando a comparação entre grandezas. 

Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que utilizem cálculo de probabilidades ou 

estimativas por meio de frequência de ocorrência. 

• Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador de 

tendência, calcular seu valor e relacioná-lo à amplitude de um conjunto de dados. 

• Elaborar e realizar pesquisa envolvendo temas da realidade social, identificando a necessidade de 

utilização da mesma para levantamento censitário ou por amostragem. 

• Organizar e interpretar, em tabelas e gráficos, os dados levantados na pesquisa, utilizando planilhas 

eletrônicas como ferramenta de apoio. 

• Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender 

quando é possível ou conveniente sua utilização. 

MATEMÁTICA 8º Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação 

de números em notação científica. 

• Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma 

raiz como potência de expoente fracionário. 

• Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima 

periódica. 

• Elaborar e resolver situações-problema, envolvendo cálculo de porcentagens relacionados a situações 

reais de consumo, utilizando inclusive recursos tecnológicos e visando um consumo consciente. 

• Elaborar e resolver situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as propriedades das operações. 

• Solucionar situações-problema que envolvam equações lineares de 1º grau expressando essas 

resoluções gráfica e geometricamente utilizando o plano cartesiano e aplicativos matemáticos. 

• Utilizar aplicativos matemáticos para representar e resolver sistemas de equações. 

Construir e resolver, com e sem uso de tecnologias, situações-problema que possam ser representadas 

por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax²= b. 

• Compreender o significado de medidas por meio de situações-problema que expressem seu uso no 

contexto social e em outras áreas de conhecimento, possibilitando a comparação entre grandezas. 

• Produzir e resolver situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais, por meio de estratégias variadas. 

• Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva ou não recursiva e construir um 

algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. 

• Identificar padrões existentes em sequências numéricas, expressando essas regularidades por meio de 

algoritmo que permita o cálculo de termos subsequentes. 
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• Construir ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°, mediatriz, bissetriz e polígonos regulares, utilizando 

instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica. 

• Identificar situações e objetos do mundo real que envolvam ângulos, lugares geométricos e polígonos 

e utilizar definições, classificações e propriedades desses objetos para resolver situações-problema por 

meio de representações algébricas e gráficas, fazendo uso de ferramentas tecnológicas. 

• Reconhecer, visualizar e aplicar as transformações de translação, reflexão e rotação em figuras planas 

e espaciais utilizando régua e compasso e/ou aplicativos matemáticos. 

• Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. 

• Elaborar e resolver situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as propriedades das operações. 

• Solucionar situações-problema que envolvam equações lineares de 1º grau expressando essas 

resoluções gráfica e geometricamente utilizando o plano cartesiano e aplicativos matemáticos. 

• Utilizar aplicativos matemáticos para representar e resolver sistemas de equações. 

• Construir e resolver, com e sem uso de tecnologias, situações-problema que possam ser representadas 

por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax²= b. 

• Compreender o significado de medidas por meio de situações-problema que expressem seu uso no 

contexto social e em outras áreas de conhecimento, possibilitando a comparação entre grandezas. 

• Produzir e resolver situações-problema que envolvam grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais, por meio de estratégias variadas. 

• Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva ou não recursiva e construir um 

algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. 

• Identificar padrões existentes em sequências numéricas, expressando essas regularidades por meio de 

algoritmo que permita o cálculo de termos subsequentes. 

• Identificar, resolver e elaborar situações-problema para cálculo de áreas de superfícies por meio de 

decomposição dessas figuras em triângulos, retângulos e círculos, utilizando expressões algébricas. 

• Estabelecer o número PI como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro na 

resolução de situações-problema. 

• Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para 

resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. 

• Elaborar e resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de 

cilindro reto. 

• Elaborar e resolver situações-problema de contagem cuja solução envolva a aplicação do princípio 

multiplicativo. 

• Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o 

princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço 

amostral é igual a 1. 

• Utilizar conhecimentos sobre estatística para coletar, analisar e representar dados de uma amostra 

como forma de subsídios para tomada de decisão e elaboração de conjecturas acerca de situações 

cotidianas. 

• Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma 

pesquisa. 

• Reconhecer os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e 

mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada 

pela amplitude. 

• Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que 

resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. 

● Construir triângulos e quadrados a partir das medidas de seus lados, usando compasso. 



● Elaborar algoritmos descrevendo passos de construção de triângulos e quadrados a partir das 

medidas de seus lados. 

● Conhecer as condições de existência do triângulo quanto a medida dos lados 

● Compreender a rigidez dos triângulos e suas aplicações. 

● Realizar experimentos aleatórios que utilizem cálculo de probabilidade 

● Compreender o significado de média estatística, calcular seu valor, e relacioná-lo a amplitude 

de um conjunto de dados. 

● Realizar pesquisas envolvendo temas da realidade social. 

● Realizar e interpretar dados em tabelas e gráficos. 

Interpretar dados em gráficos encontrados nas mídias. 

PORTUGUÊS 7º ● Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes situações de 

participação social; 

● Localizar informações explícitas e implícitas em um texto; 

● Aprimorar a leitura oral, exercitando-a a partir de orientações sobre pontuação, entonação e ênfase; 

● Debater temas propostos pelos textos e desenvolver habilidades de expressão e argumentação; 

 

● Opinar e posicionar-se criticamente diante das informações do texto; 

● Ler por prazer; 

● Conhecer novas palavras; 

● Conhecer e exercitar os princípios da classificação das palavras quanto ao número de sílabas; 

● Explorar a sonoridade de palavras, com vistas à divisão silábica e tonicidade; 

● Apropriar-se das regras notacionais da língua: encontros vocálicos, encontro consonantal e dígrafo; 

● Reconhecer e distinguir os tipos de encontros vocálicos; 

● Distinguir dígrafos de encontros consonantais; 

● Empregar corretamente as letras g e j; 

● Aprimorar/treinar a escrita, acentuação e pontuação; 

Revisar e reconhecer as Classes de Palavras. 

● Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes situações de 

participação social; 

● Localizar informações explícitas e implícitas em um texto; 

● Aprimorar a leitura oral, exercitando-a a partir de orientações sobre pontuação, entonação e ênfase; 

● Ler por prazer; 

● Conhecer as regras para uso dos porquês; 

● Empregar adequadamente a grafia dos porquês; 

● Empregar adequadamente as formas mal e mau; 

● Aprimorar/treinar a escrita, acentuação e pontuação; 

● Reconhecer e identificar principais diferenças entre as classes gramaticais; 

Reconhecer, identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em diferentes textos. 

 

● Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes situações de 

participação social; 

● Localizar informações explícitas e implícitas em um texto; 

● Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz de 

expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como acolher, interpretar e 

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário; 

● Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandir 

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica; 

● Empregar adequadamente as formas há e a; 

● Reconhecer e identificar principais diferenças entre as classes gramaticais; 

● Reconhecer, identificar e refletir sobre a função das classes de palavras em diferentes textos; 

● Conhecer as particularidades do verbo em relação à estrutura, à regularidade/irregularidade; 

● Identificar formas nominais do verbo; 

Reconhecer locução verbal. 

 

● Compreender e interpretar textos orais e escritos, verbais e não verbais, em diferentes situações de 

participação social; 

● Localizar informações explícitas e implícitas em um texto; 

● Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz de 

expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como acolher, interpretar e 

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário; 

● Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandir 

possibilidades de uso da linguagem e capacidade de análise crítica; 
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● Empregar adequadamente as formas: mas e mais; 

● Reconhecer os três tempos verbais básicos e a formação do subjuntivo; 

● Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito/predicado; 

● Conhecer e saber classificar os tipos de sujeito; 

● Conhecer e saber classificar os tipos de predicado; 

● Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo investigativo, etc., de 

forma a identificar os recursos utilizados para impactar/chocar o leitor que podem comprometer 

uma análise crítica da notícia e do fato noticiado; 

● Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias; 

Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais 

produtivos em português. 

PORTUGUÊS 9º Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de 

saberes e relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

● Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de 

argumentos.  

 Identificar e construir o humor, suspense e mistério em diversos gêneros 

textuais.  

 Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e sintaxe em 

textos literários e não literários.  
 

 

11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP. 

A- PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Pedagógica 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Promover 

ações de 

suporte ao 

trabalho 

pedagógico 

dos 

professores. 

Realizar ao 

menos 6 

formações 

para os 

professores 

durante o 

ano letivo. 

Realizar 

formações nas 

coordenações 

coletivas. 

Coordenação 

coletiva 

Equipe gestora 

Equipe 

Pedagógica 

Docentes 

Ano letivo de 

2020 

Avançar 

cada vez 

mais a 

qualidade do 

ensino 

oferecido no 

CELAN, por 

meio de 

palestras, 

oficinas e 

estudos. 

Envolver 

90% da 

comunidade 

escolar. 

Realizar 

reuniões com 

toda a 

comunidade 

escolar, com 

intuito de 

avaliar o 

trabalho 

desenvolvido 

em cada 

bimestre. 

Avaliação 

contínua 

durante as 

atividades em 

coordenação 

coletiva, 

análise do 

desempenho 

dos 

estudantes. 

Equipe gestora 

Equipe 

Pedagógica 

Docentes 

Ano letivo de 

2020 

Viabilizar o 

Conselho 

Participativo 

Contemplar 

80% da 

comunidade 

escolar. 

Gráfico de 

desempenho 

bimestral com 

o rendimento 

Coordenação 

Coletiva. 

Equipe gestora 

Equipe 

pedagógica 

Ano letivo de 

2020 



de cada 

estudante. 

 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Resultados Educacionais 

 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Melhorar os 

índices de 

aprovação na 

escola 

Envolver 

95% dos 

estudantes 

Aulas 

participativas. 

Prática de 

reagrupamentos. 

Atividades 

desenvolvidas 

durante cada 

bimestre. 

Equipe gestora 

Equipe 

Pedagógica 

Docentes 

Família 

Ano letivo de 

2020 

Melhorar o 

índice do 

IDEB 

Atingir nota 

5.9 no IDEB 

Realizar reuniões 

pedagógicas 

(coletivas) para 

analisar e propor 

atividades para 

atingir a todos os 

descritores não 

alcançados. 

Atividades 

desenvolvidas 

durante cada 

bimestre 

Equipe gestora 

Docentes  

Estudantes 

 

 

Ano letivo de 

2020 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Participativa 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Aproximar a 

escola da 

família, 

propiciando 

encontros em 

que serão 

acontecerão 

diálogos 

democráticos e 

éticos, 

garantindo 

assim que todos 

sejam 

responsáveis 

pelo acesso, 

permanência e 

formação 

integral dos 

estudantes. 

Ter no mínimo a 

frequência de 90% 

dos 

pais/responsáveis 

às reuniões de pais 

e mestres na UE. 

Reuniões 

bimestrais, 

promover 

reuniões com o 

SOE. 

Com a 

Pandemia as 

reuniões 

aconteceram 

via google 

meet. 

Registros em 

ata 

Equipe gestora 

Equipe 

Pedagógica 

Docentes 

Família 

Estudantes 

Ano letivo de 

2020 
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DIMENSÕES DE GESTÃO : De pessoas 

 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Permitir ao 

corpo 

docente e 

funcionários, 

a participação 

em cursos de 

formação 

continuada.  

Pelo menos 

100% dos 

professores 

e 

servidores. 

Incentivar 

a participar 

em Cursos 

da EAPE e 

outros 

oferecidos 

pela 

SEDF. 

Certificação 

da 

participação. 

Equipe 

gestora 

Docentes 

 

Ano letivo 

de 2020 

 

 

 

DIMENSÕES DE GESTÃO: Financeira 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Promover a gestão 

financeira de 

forma 

transparente e 

participativa. 

Respeitando os 

princípios da 

administração 

pública do art. 37, 

caput, CF/88. 

Transparência de 

100% do uso do 

PDAF e do PDDE. 

Elaborar e 

submeter à 

aprovação do 

Conselho Escolar 

às diretrizes 

específicas de 

administração, em 

consonância com 

as normas de 

orientações gerais 

da Secretaria de 

Educação do 

Distrito Federal. 

Reunião do 

Conselho 

Conselho Escolar 

Conselho fiscal 

APAM 

Ano letivo de 

2020 

Utilizar os 

recursos dentro da 

legislação vigente 

de maneira a 

reduzir gastos e 

realizar a 

prestação de 

contas com 

clareza e precisão. 

Transparência de 

100% do uso do 

PDAF e do PDDE. 

Elaborar os planos 

de aplicação 

financeira, a 

respectiva 

prestação de 

contas e submeter 

à apreciação e 

aprovação do 

Conselho Escolar, 

em qualquer 

tempo. 

Reunião do 

Conselho 

Equipe gestora 

APAM 

Conselho  

Ano letivo de 

2020 



Aplicar de forma 

efetiva e racional 

as verbas oriundas 

do PDAF e 

PDDE, após 

ampla discussão e 

elaboração prévia 

da ata de 

prioridades 

realizada pelos 

membros do 

Conselho Escolar. 

Atender em 

90%as demandas 

por materiais da 

escola 

Elaborar e 

submeter à 

aprovação do 

Conselho Escolar 

às  

Reunião do 

Conselho 

Equipe gestora 

APAM 

Conselho Escolar 

Ano letivo de 

2020 

Realizar a 

apresentação da 

prestação de 

contas trimestral, 

por meio de 

quadro de aviso 

próprio. 

Reunião com a 

comunidade 

escolar para 

prestação de 

contas dos 

recursos 

utilizados. 

Elaborar e 

submeter à 

aprovação do 

Conselho Escolar 

às diretrizes 

específicas de 

administração, em 

consonância com 

as normas de 

orientações gerais 

da SEDF. 

Reunião do 

Conselho 

Escolar 

Equipe gestora 

APAM 

Conselho Escolar 

Ano letivo de 

2020 

 
DIMENSÕES DE GESTÃO: Administrativa 

Objetivos Metas Ações Avaliação Responsáveis Cronograma 

Integrar toda a 

comunidade 

escolar em prol do 

desenvolvimento 

da UE. 

Envolver 

100% dos 

professores e 

funcionários.  

Realizar 

reuniões 

bimestrais com 

o Conselho 

Escolar para 

planejar suas 

ações e poder 

nortear melhor o 

seu trabalho, de 

forma que todos 

participem cada 

vez mais. 

Avaliação 

Institucional 

Equipe gestora 

Docentes 

Estudante 

Família 

Ano letivo de 

2020 

Firmar parcerias 

com outras 

instituições que 

possam auxiliar a 

escola 

financeiramente, 

em projetos e 

atividades 

desenvolvidas na 

escola, como: 

MPDFT, 

empresas privadas 

e outros. 

Firmar 

parcerias com 

a sociedade. 

Administração 

dos recursos do 

governo federal, 

distrital e 

doações. 

Realização de 

ações coletivas 

para 

conservação do 

patrimônio  

Avaliação 

institucional 

Equipe gestora 

Docentes  

Estudantes 

 

 

Ano letivo de 

2020 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

O acompanhamento e avaliação do Proposta Pedagógica ocorrerão nas 

coordenações coletivas e por área, durante uma hora a cada mês letivo com o corpo 

docente e bimestralmente nas reuniões com a comunidade escolar. A coordenação 

pedagógica acompanhará o trabalho de síntese e registro dos professores e 

colaboradores e, simultaneamente e sob acompanhamento da equipe docente, fará 

a síntese e o registro das propostas em Datashow, que em dias atuais serão revistas 

em reuniões virtuais via Zoom e Google meet. 

Esta proposta ficará à disposição de todos, em lugar de fácil acesso para que 

seja norteador do trabalho desenvolvido no ano de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROJETOS 2020 

 

 

 

 

ANEXOS E APÊNDICES 

1) Projeto da Sala de Leitura 

 

BIBLIOTECA VINÍCIUS DE MORAES  

 

 

 

 

PROJETO INCENTIVANDO A LEITURA 

 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 

Rafaela Gonçalves Dias Machado (matr. 209690-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

Projeto Político Pedagógico 2020– CEF 01 do Lago Norte – CELAN 
 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO.................................................................................3 

 

2. OBJETIVO.......................................................................................3 

 

3. JUSTIFICATIVA...............................................................................4 

 

4. AÇÕES PRETENDIDAS E METOLDOLOGIAS..............................4 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO                

  

Atividades que estimulem o hábito da leitura através de seus inúmeros 

instrumentos (livros, revistas, dicionários, dentre outros) são capazes de sedimentar 

de forma eficiente o aprendizado, seja qual for o momento da vida do indivíduo. 

 É certo que os serviços de incentivo à leitura para a comunidade escolar, se 

integrados ao processo de ensino e aprendizagem, são capazes de desenvolver e 

consolidar o hábito de leitura. 

Este projeto foi criado para a Biblioteca Vinícius de Moraes do Centro de 

Ensino Fundamental 01 do Lago Norte – CELAN e tem como meta realizar 

atividades de incentivo à leitura, não só para os alunos, mas para toda a 

comunidade escolar (alunos, educadores e servidores).  

Vale ressaltar que neste ano de 2020, a sociedade enfrenta uma realidade 

completamente diferente no tocante à saúde pública e à forma de interagir uns com 

os outros. O mundo foi surpreendido por uma pandemia (covid-19) que, sem data 

para acabar, torna arriscado o contato social direto. Deve-se, portanto, evitar a 

contaminação por meio do isolamento social, até então a forma mais eficiente de se 

evitar o contágio. Diversos setores da sociedade, incluindo a educação foram 

diretamente afetados. As escolas precisaram ser interditadas e o processo de 

ensino aprendizagem teve de ser repensado. O trabalho desenvolvido por esta sala 

de leitura também buscará adaptar-se ao momento de pandemia e isolamento social 

vivido por esta escola enquanto for necessário. 

 

2. OBJETIVO                 

 

Proporcionar maior acesso aos alunos, educadores e servidores do CELAN 

à Biblioteca, visando o desenvolvimento do hábito da leitura, o que aperfeiçoará a 
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escrita, a dicção, o senso crítico, a capacidade de argumentação, a capacidade 

cognitiva dentre outros fatores indispensáveis ao aprimoramento humano. 

Neste momento de isolamento social, este projeto também buscará oferecer 

acesso virtual dos alunos (ainda em fase de elaboração) a algumas obras literárias 

e opções de trabalhos relacionados aos títulos disponibilizados on-line como uma 

opção a mais de estudo, aperfeiçoamento e entretenimento. 

3. JUSTIFICATIVA                 

 

Este projeto surge da necessidade de tornar a sala de leitura da Biblioteca 

Vinicius de Moraes um espaço visitado, aconchegante, prazeroso e, especialmente, 

propício ao desenvolvimento do hábito da leitura em seus educandos, contribuindo 

assim para a redução dos índices de evasão, violência e reprovação. 

 

4. AÇÕES PRETENDIDAS E METODOLOGIAS 

 

As atividades propostas neste projeto foram divididas em dois grupos: 

Trabalhos Administrativos e Organizacionais da Biblioteca que ficarão aos 

cuidados dos professores responsáveis pela biblioteca; 

Trabalhos Pedagógicos de Apoio à Aprendizagem que ficarão sob a 

responsabilidade de todo o corpo docente, em especial os professores da biblioteca 

e os regentes de classe, como também os professores da supervisão pedagógica e 

direção. 

 

OBSERVAÇÃO: Os trabalhos desenvolvidos na sala de leitura durarão todo o ano 

letivo e poderão ser reformulados/aperfeiçoados sempre que necessário, a critério 

da professora responsável da sala de leitura ou em coordenação pedagógica, com 

o objetivo de sempre atenderem às necessidades desta instituição escolar, bem 

como da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

4.1. TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS DA 

BIBLIOTECA 



• Recebimento, registro, catalogação (colocar ficha do livro, bolsos internos e 

confecção das fichas de empréstimo) e organização dos novos livros de 

literatura recebidos durante o ano letivo, seja por meio de doações ou 

recebidos da própria Secretaria de Educação. 

• Manutenção da organização das prateleiras da biblioteca conforme as 

especificações literárias do acervo. 

• Distribuição no início do ano letivo dos livros didáticos aos alunos da escola, 

conforme a série e turma, bem como recolhimento dos mesmos ao final do 

ano.  

• Realização de trabalho de conscientização sobre a importância da 

conservação do livro didático durante todo o ano letivo. 

• Registro ou atualização das fichas dos usuários da biblioteca. 

• Divulgação a toda a comunidade escolar dos horários de funcionamento da 

biblioteca (Obs: enquanto durar o fechamento da escola para os alunos 

devido à pandemia, esta biblioteca também estará fechada para atendimento 

ao público. O atendimento virtual está sendo elaborado). 

• Esclarecimento aos usuários do procedimento de empréstimo do acervo 

bibliográfico. De modo geral, adotar-se-á o empréstimo ao usuário de um livro 

de literatura por vez, o qual deverá ser devolvido no prazo que pode variar 

de uma semana a quinze dias. O prazo poderá ser renovado, caso não haja 

lista de espera para o livro emprestado. Os livros separados para pesquisa 

bibliográfica não deverão ser retirados da biblioteca, mas ficarão à disposição 

dos leitores para consulta na mesma. (Obs: Os livros devolvidos ficarão 

indisponíveis por uma semana - prazo de segurança para a 

descontaminação de papéis eventualmente infectados pelo corona vírus) 

• Recepção dos alunos na biblioteca para pesquisas bibliográficas, 

empréstimos e devolução de livros em horários previamente estipulados. 

Para servidores e educadores a biblioteca, enquanto aberta, estará 

disponível para os mesmos serviços. (Obs: antes de entrar na biblioteca, os 

usuários deverão desinfetar suas mãos e antebraços com álcool em gel 70%. 

Também deverão usar máscaras e manter distância interpessoal de 2m, 

segundo determinação da Organização Mundial de Saúde - OMS). 

• Restauração dos livros do acervo que estejam com defeitos. 

 

4.2. TRABALHOS PEDAGÓGICOS DE APOIO À APRENDIZAGEM 
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• Receber os alunos no horário do intervalo das aulas para o empréstimo e 

devolução de livros, conforme descrito anteriormente. 

• A biblioteca do CELAN possui diversos títulos de livros, em quantidade 

suficiente para turmas que variam de 20 a 40 alunos. Sempre que possível e 

conforme o conteúdo trabalhado em sala, o(s) professor(es) regente(s) 

poderá(ão) adotar a leitura de um mesmo livro para uma mesma turma, 

podendo desenvolver trabalhos (resenhas, resumos, apresentações de 

seminários, narrativas, dentre outros). 

• A biblioteca fará uma premiação semestral aos alunos que mais retirarem 

livros para a leitura em casa. Quanto ao critério adotado para esta premiação, 

bem como o prêmio que será adotado, ficará em aberto para discussões 

posteriores, conforme a demanda de leitores no semestre e dos recursos 

para realizar tal premiação. 

• Em sala de aula virtual (plataforma Google Sala de Aula) postar 

quinzenalmente obras literárias em pdf de gêneros e gostos literários 

variados, bem como links de autores e trabalhos sobre livros interessantes, 

respeitando sempre os direitos autorais reservados. (Obs: ainda em 

elaboração) 

• Promover rodas de discussões presenciais ou virtuais acerca de obras 

literárias previamente lidas pelos alunos. 

• Realizar quando possível, em conjunto com os professores de Língua 

Portuguesa e Arte, trabalhos com os alunos sobre as obras literárias lidas 

pelos alunos na biblioteca Vinícius de Moraes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto, em sua essência, buscou fazer da biblioteca Vinicius de Moraes 

do Centro de Ensino 01 do Lago Norte e sua sala de leitura um lugar mais 

frequentado pelos alunos dessa instituição.  

Por meio das experiências até aqui vividas no CELAN, pode-se afirmar que 

quanto mais nossos alunos frequentam a biblioteca, maior é o estímulo à leitura e, 

consequentemente, observam-se jovens e adolescentes que cada vez mais se 

destacam na oratória e escrita, demonstrando maior poder de argumentação diante 

de situações que merecem um posicionamento. Também nota-se maior 

desenvolvimento da capacidade cognitiva, bem como maior autocontrole, pois estes 

adolescentes e jovens passam a não se envolver em atos de violência e agressões. 

Tais educandos costumam não abandonar a escola, dentre outros fatores de grande 

relevância. 

Estas e outras observações só fortalecem o papel indiscutível deste projeto 

nesta instituição de ensino.    

“A leitura engrandece a alma.”  
(Voltaire) 

 
“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. 

Os livros só mudam as pessoas. 
(Mario Quintana) 

 
“A leitura traz ao homem plenitude, o discurso segurança e a escrita 

precisão.” 
(Francis Bacon) 

 
“Leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. 

(Ruth Rocha) 
 

“Quem gosta de ler não morre só.” 
(Ariano Suassuna) 

 
“É preciso que a leitura seja um ato de amor.” 
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PROJETO IV MOSTRA CULTURAL DO CELAN 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Diante da necessidade de contextualização dos componentes curriculares 

para uma melhor compreensão por parte dos alunos das competências e habilidades 

das diversas áreas de conhecimento, foi pensado o presente projeto, de modo a fazer 

com que os alunos coloquem em prática alguns dos conhecimentos estudados em 

sala de aula durante o ano letivo. 

Três áreas se juntaram para realização da IV Mostra Cultural do CELAN, quais 

sejam: Artes e História. 

O estudo da História da Arte, bem como das manifestações artísticas 

produzidas ao longo do tempo/ história da humanidade, demonstram os processos 

evolutivos das sociedades e das culturas, registrando que a arte constitui uma forma 

ancestral de comunicação e faz parte da história do desenvolvimento humano desde 

os primórdios da civilização. Por meio dos sentidos, o homem percebe o mundo e 

cria suas formas de registros e expressões, para que possa compreender melhor sua 

realidade e interferir no meio em que vive. Além de articular manifestações que se 

fundamentam num fazer artístico e histórico que se utiliza de meios e materiais 

tradicionais. As Artes visuais, a História e a Ciência, acolhem estudos e trabalhos 

resultantes de avanços tecnológicos e estéticos do século I ao século XXI.  

A arte é uma das expressões da humanidade e se modifica à medida que 

homem e o mundo se transformam: da pintura rupestre à cultura visual, de rituais 

primitivos ao teatro contemporâneo. Como conhecimento, a arte gera significados, 

alarga a imaginação e refina os sentidos, potencializando processos cognitivos. A 

Arte torna-se valiosa na educação quando permite a exploração de múltiplos 

significados e sentidos, permitindo ao indivíduo construir novas formas de agir e 

compreender o universo. São muitas as visões e funções da arte na sociedade o que 

estimula estudos e pesquisas quanto a sua relação com aspectos culturais ao longo 

da história. 

Há, inegavelmente, a relação de todas as áreas do conhecimento para os 

processos de ensino e de aprendizagem que se articulam, criativamente, para o 

conhecimento de um universo de saberes. O conhecimento da arte, da história e de 

ciências, abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo no 

qual a dimensão poética esteja presente. A ciência, a arte e a história, ensinam que 



é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências 

a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis 

e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. 

Para que o ensino da arte, de história e de ciências dialoguem com as diversas 

áreas de conhecimento e promova o desenvolvimento integral do aluno, a teoria e a 

prática precisam estar articuladas. Essa articulação pode ser desenvolvida a partir 

da interseção entre o fazer, o apreciar e o contextualizar, ações propostas pela 

Abordagem Triangular, apresentadas por Ana Mae Barbosa. Esta proposta é uma 

das formas de organizar o trabalho em arte, pautando-o na reflexão do objeto 

sociocultural e histórico para a aprendizagem significativa. A Abordagem permite 

uma interação dinâmica e multidimensional entre as partes e o todo e vice-versa, do 

contexto entre as disciplinas básicas das áreas citadas, entre outras disciplinas, no 

inter-relacionamento das quatro ações decorrentes: decodificar, experimentar, refletir 

e informar. 

A arte promove experiências coletivas e individuais; não só contempla a visão 

particular como a incita; está intrinsecamente revelando e desvelando mundos 

particulares, contribuindo, assim, para a valoração de si e da construção de atitudes 

e valores sociais de respeito à diferença no e do outro. Assim, as diversas 

manifestações de arte e de cultura formam um indivíduo plural, capaz de conhecer a 

história construída pela humanidade, o patrimônio do mundo e o reconhecimento 

como protagonista. A arte, a história e as ciências, como forma de comunicar, de 

criar e de sensibilizar, cumpre seu papel de fortalecer laços de identidade do homem 

para que se reconheça como sujeito de sua própria história. 

A construção de conteúdos em instituições educacionais da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, pautou-se na articulação de conteúdos de todas as 

matérias, com vistas a facilitar a interdisciplinaridade. Desta forma, procurou-se evitar 

ou reforçar visões mais particularizadas geograficamente dos movimentos artísticos, 

considerando que seja abordada de maneira integrada, fundamentada e consistente. 

Contemplou-se a necessidade de alfabetização e letramento visual que trabalhem 

elementos visuais contextualizados no momento histórico, em uma construção 

pedagógica que garanta formação continuada e possibilite o entendimento de 

princípios articuladores da obra de arte, a apreciação e a análise daquilo que veem, 

ouvem e ou compõem a identidade cultural do indivíduo. Por ensino e aprendizagem 

de Artes Visuais entende-se o processo criador de contemplação e de 

ressignificação, envolvendo diversas formas pelas quais se pode manifestar. Nessa 

perspectiva, tais aprendizagens estarão a serviço da Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a 

Sustentabilidade. 

O estudo da história ao incentivar reflexões sobre relações entre o passado e 

o presente, em espaços locais, regionais e mundiais possibilita ao aluno ampliar a 

compreensão de sujeito histórico e crítico, que tem autonomia para organizar 

estratégias de intervenção na realidade diante de questões sociais, políticas 
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individuais e coletivas. Neste sentido, propicia a emancipação, contribuindo para a 

formação de identidades culturais dos estudantes. 

O ambiente escolar, voltado para as aprendizagens de leitura e interpretação 

de diversas realidades por meio de situações em que o estudante seja crítico, 

argumentativo e defenda seu ponto de vista, é fundamental para incentivar a prática 

de atitudes de solidariedade, cooperação, responsabilidade, solução pacífica de 

conflitos, respeito às diferenças culturais, étnicas, de gênero e ensina a rejeitar 

qualquer forma de discriminação, preconceito, injustiça e desigualdade étnico-racial 

e social. Assim, valorizar direitos fundamentais do ser humano é uma preocupação 

que não pode ser ignorada ao ensinar e aprender os diversos componentes 

curriculares. Nesta perspectiva, resgatar a memória histórica da contribuição 

econômica, social, política e cultural de povos indígenas e africanos, por exemplo, 

para a formação do Brasil contemporâneo, reconhecendo em suas histórias 

semelhanças e diferenças, permanências e rupturas, conflitos e contradições sociais 

que consistem também em saberes importantes ao estudo da história, da arte e da 

ciência e colaboram para a construção efetiva e cotidiana de uma Educação para as 

Relações Étnico-raciais. 

O ensino, a aprendizagem e o processo avaliativo, numa perspectiva formativa 

dos componentes citados no presente projeto, contemplam a realidade histórica, 

social, política, econômica, cultural e ambiental de diferentes regiões administrativas, 

considerando as complexas realidades da juventude e suas problemáticas 

socioeconômicas e culturais, bem como segregação espacial de Regiões 

Administrativas do Distrito Federal e entorno. Sob essa ótica, a educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para 

a Sustentabilidade se articulam e perpassam a construção de conhecimentos 

históricos. Esses eixos interligados pelos principais conceitos de componente 

curricular: estrutura, meios de produção, cultura, política, sujeitos, fontes, tempos e 

espaços históricos podem ser desenvolvidos por meio de um currículo integrado e 

contribuir significativamente para a formação multidimensional do estudante com 

vistas a transformação da realidade social vivida. 

OBJETIVOS GERAIS: 

Trabalhar, junto ao corpo discente, ao longo do ano letivo, as competências e 

habilidades próprias do componente curricular das artes visuais, as competências e 

habilidades próprias do componente curricular de história e de ciências, de maneira 

Integrada e articulada, para que os alunos conheçam as produções artísticas ao 

longo do tempo de evolução no tempo cronológico e realizem produções artísticas, 

bem como maquetes de castelos e moradias dos referidos tempos estudados e 

experimentos científicos e estudados ao longo do ano letivo, sendo apresentados, 

como culminância, na III Mostra Cultural do CELAN, constante na Proposta 

Pedagógica da escola, onde os trabalhos ficarão expostos pelos espaços da escola, 

bem como os alunos farão a apresentação ao público (pais, professores, servidores 

e demais estudantes), explicando as referidas produções, tanto artística quanto das 

maquetes de construções ao longo da história e os experimentos de ciências.  



As diferentes propostas reconhecem que os mais variados valores humanos 

não são alheios ao aprendizado científico e que a Ciência deve ser apreendida em 

suas relações com a Tecnologia e com as demais questões sociais e ambientais. 

As novas teorias de ensino, mesmo as que possam ser amplamente debatidas entre 

educador e especialistas e pesquisadores, continuam longe de ser uma presença 

efetiva em grande parte de nossa educação fundamental. Propostas inovadoras têm 

trazido renovação de conteúdos e métodos, mas é preciso reconhecer que pouco 

alcançam a maior parte das salas de aula onde, na realidade, persiste em velhas 

práticas. Mudar tal estado de coisas, portanto, não é algo que se possa fazer 

unicamente a partir de novas teorias, ainda que exija, sim, uma nova compreensão 

do sentido mesmo da educação, do processo no qual se aprende.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Estimular o interesse pelas produções artísticas ao longo do tempo, pelos 

períodos históricos, bem como as suas construções e, por meio das 

experimentações de ciências, os alunos se apropriarem dos conhecimentos 

adquiridos e explanaremos seus conhecimentos ao público da escola e convidados 

– pais, servidores, professores, demais alunos. Além da apropriação dos espaços da 

escola como espaços pedagógicos, fazendo com que todo ambiente educacional se 

torne um ambiente de conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

● Currículo em Movimento da Educação Básica, Brasilia, 2018. 

● Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

● Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

 

 

Este projeto será realizado durante as aulas do programa Escola em Casa-DF, após  

Pandemia, houve a necessidade de realizarmos as aulas na Plataforma do google 

Classroom, sempre acompanhado pela professora de Arte.  
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Projeto cidadania e democracia desde a escola 

 

 

VISÃO GERAL 

 

O projeto Cidadania e democracia desde a escola é uma iniciativa promovida pelo 

Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) em parceria com a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal 

e a Secretaria Nacional da Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos. 

A partir de uma perspectiva de prevenção de atrocidades massivas e outras 

violências baseadas no preconceito, na intolerância e na discriminação, o objetivo 

da proposta é contribuir a criar espaços de diálogo inclusivos nas escolas da rede 

pública, baseados na pluralidade e no respeito ao outro na prática cotidiana. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Concebida como uma proposta de intervenção educativa no espaço da escola, os 

principais objetivos do projeto são: 

1. Contribuir com a criação e a difusão de ferramentas práticas de uma educação 

crítica e reflexiva que permita aos(às) jovens identificar discursos de ódio e 

intolerância na sociedade em que vivem, para formular posicionamentos que 

desconstruam esses discursos e práticas. 



2. Contribuir com a instituição de um modelo de aprendizagem escolar baseado em 

valores e na formação do(a) estudante como cidadão(ã) e participante de uma 

comunidade, com plena capacidade de desenvolvimento tanto das capacidades 

racionais, quanto emocionais. 

3. Contribuir com o desenvolvimento do papel social das escolas no processo de 

formação e participação cidadã dos(as) estudantes, especialmente com respeito à 

promoção dos direitos humanos e questões relacionadas, que preocupam os(as) 

estudantes em relação ao mundo em que vivem, em diálogo com as áreas do 

conhecimento. 

4. Em última instância, o projeto aspira atuar, nos espaços participativos da escola 

(grêmios e conselhos escolares), para a promoção da valorização da diversidade, 

combate às diferentes formas de violências e preconceitos, e defesa da convivência 

ética, com ampla mobilização e organização da escola, família e comunidade. 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Partindo dos conteúdos do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH) o projeto busca trazer para a sala de aula um conjunto de temas 

geradores, os quais serão trabalhados com base na experiência escolar, social e 

familiar dos estudantes, e adaptados às necessidades de discussão trazidas por 

eles. Esses temas serão:  

1. Identidade, tolerância e não discriminação; 

2. Direitos humanos e cidadania democrática; 

3. Cooperação e solidariedade. 
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PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Técnicas pedagógicas: a metodologia baseia-se também no desenvolvimento de 

atividades reflexivas que busquem o desenvolvimento da consciência crítica da 

realidade e o engajamento em ações para transformação, sobretudo nas práticas 

cotidianas, e no entendimento de que um projeto de Educação em Direitos 

Humanos e Cidadania Democrática efetivo se realiza no dia a dia da escola entre 

todos(as) os(as) agentes envolvidos(as). 

Protagonismo dos estudantes: o projeto pretende trabalhar por meio de práticas 

que proponham menos espaços de exposição por parte do(a) professor(a) e mais 

espaços de reflexão e metodologias ativas, que exijam maior engajamento dos(as) 

estudantes e que promovam a educação democrática, dialógica, que fomente o 

reconhecimento do(a) outro(a), a convivência plural e cooperativa. 

APLICAÇÃO DO PROJETO 

 

O programa de trabalho consta de duas partes diferenciadas, mas relacionadas 

entre si como partes de um mesmo processo: 

1. A primeira parte, dividida em cinco eixos, tem como objetivo problematizar uma 

série de questões temáticas com os(as) estudantes na sala de aula, 

experimentando ao mesmo tempo uma metodologia educativa aberta e 

participativa. A finalidade desta parte do programa é abrir um espaço de curiosidade 

e de reflexão nos(as) estudantes. 

 



 

2. O segundo momento do programa corresponde ao eixo 6, o qual pretende 

estimular a participação dos(as) jovens mediante o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa elaborados em equipe e que concluam com a produção de um vídeo, para 

que os(as) estudantes possam explorar e desenvolver os seus próprios interesses 

e inquietudes. 

 

Esse projeto teve início em nossa escola em 2019, com muito empenho dos 

professores e alunos tivemos um resultado positivo e gratificante. No qual, 

muitos estudantes mudaram a sua postura e se tornaram verdadeiros 

cidadãos conscientes de seus atos, foram modificados positivamente, em 

suas condutas em sala de aula. Por isso, queremos em 2020, dar 

continuidade ao projeto, e mantermos uma cultura de reflexão das atitudes e 

de paradigmas de nossos estudantes. 

 

O projeto iniciou-se em fevereiro, antes da Pandemia, os professores aplicaram as 

atividades em suas aulas de PDII. Com o retorno do ano letivo, por meio das 

atividades do Escola em casa-DF, daremos continuidade ao projeto. 
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FOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CELAN  

 

 

 

 
 

Projeto Mostra cultural 2019. 

 

 

 



 
 

 
Trabalho desenvolvido nas aulas de português. 
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Semana da Consciência Negra 2019. Personalidades negras. 

 

 

 

 



 
 

Trabalho apresentado no Projeto Mostra cultural 2019. 

 

 

 
Entrega de premiação dos jogos escolares 2019. 
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Cerimônia de formatura dos estudantes do 9ºano de 2019. 

 

 



 
Cerimônia de entrega das medalhas da OBMEP alunos do Celan 2019. 
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Grupo de professores durante a realização dos jogos interclasse 2019. 

 
Grupo de professores 2019. 

 

 



 
 

 Jogos interclasses de 2019. 

 



109 

Projeto Político Pedagógico 2020– CEF 01 do Lago Norte – CELAN 
 

 
 

Jogos interclasses 2019. 



 
 

 

Fotos de 2020. 
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