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1- Apresentação da proposta pedagógica 

 

No início do ano, todos costumam fazer um propósito. Para uns, a meta é enriquecer. 

Para outros é tornar-se mais saudável. Tantas outras histórias são escritas na tentativa de, cada 

vez mais, melhorar. O CEF 01 do Planalto iniciou o seu ano com êxito, dispondo de uma 

equipe engajada, comprometida e tranquila. A meta? Fazer com que a aprendizagem fluísse, 

de maneira natural, rica e contextualizada. Ninguém esperava que uma pandemia fosse parar, 

momentaneamente, as metas e sonhos das pessoas.  

Os primeiros casos do vírus SARS-CoV2 foram identificados em Wuhan, na China, em 

dezembro de 2019. Eles foram se espalhando pelo mundo até serem identificados no Brasil, 

advindos de pessoas que tinham viajado para países onde o vírus também já tinha aparecido. 

Por conta disso, as aulas tiveram que ser suspensas em março de 2020. Recomendou-se o 

isolamento social e medidas de profilaxia, para que não se propagasse uma contaminação. 

Nesse período, o contato com a comunidade escolar se deu de forma virtual. Muitos 

estudantes comentavam da saudade dos amigos e do ambiente escolar, e da falta que uma 

rotina presencial na escola fazia. A resposta era um pedido: tenham calma. Logo tudo irá 

passar e quando pudermos voltar à escola, com certeza teríamos um outro olhar para ela. Um 

olhar ainda mais amoroso. Nesse período, recomendou-se que os estudantes tentassem manter 

uma rotina de estudos, revisando os conteúdos que tinham sido trabalhados pelos professores.   

Foi preciso dar um tempo. Foi preciso reestruturar os planos. E fazer outros, 

consequentemente. A escola teve que se adaptar. A escola, porém, já tem essa capacidade em 

si mesma: de se reconfigurar para acertar. A fase atual é uma fase de experimentação, de 

ensino ainda mais mediado por tecnologias. Essa experimentação trará bons frutos. Em meio 

a tanta interação tecnológica, as mensagens que mais recebemos de nossos alunos é que estão 

com saudades. Os outros atores sociais da escola também estão com saudades de toda a rotina 

escolar, dos planejamentos coletivos, do convívio com as pessoas. Esse, porém, é o momento 

de se recolher. Cada um, na sua casa, teve que se se reinventar, refazer os planos e aprender 

muitas coisas novas.   

O CEF 01 do Planalto recebe, em maioria, os alunos da Vila Planalto e imediações: 

setor de clubes, setor de chácaras e invasões próximas. Esses alunos vêm no ônibus escolar e 

precisam ser pontuais já na hora do embarque. Recebe também alunos de outras regiões 
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administrativas, pois a SQS 315 é uma área de fácil acesso, próxima ao metrô. A escola vai do 

1° ao 9° ano, com anos iniciais no matutino e os finais no vespertino. Essa característica dá 

uma cara toda especial à escola, seja em sua decoração ou em sua forma de acolhida. São 

realidades distintas nos dois turnos, mas que se complementam. Tudo isso precisa ser levado 

em consideração na hora do planejamento. Conhecer a comunidade, a sua história, o histórico 

de mudança da escola são necessários para fazer o planejamento ter sentido e para que a 

aprendizagem aconteça. Numa aula de geografia, por exemplo, saber os referenciais de 

localização da comunidade, partindo-se do local para o global, tornam o aprendizado mais 

concreto. 

A nova escola, na Vila Planalto, está em fase de finalização e a expectativa é de que haja 

a mudança muito em breve. Nas observações feitas pelos alunos, nos questionários 

específicos para a proposta pedagógica, eles sentem falta de uma escola na própria 

comunidade. Muito em breve, essa expectativa se concretizará.  

Para a elaboração dessa proposta pedagógica houve a contribuição de muitas pessoas da 

comunidade escolar: professores, equipe pedagógica, equipe gestora, responsáveis e os 

estudantes, o grande foco do trabalho. Foram feitas rodas de conversas e debate com os 

professores, em momentos específicos e nas coordenações pedagógicas. Foram feitos 

questionários com os alunos, que ao participarem, contribuem para a melhoria da escola e da 

aprendizagem. Nesse período de isolamento, recorreu-se muito ao meio virtual, de acesso 

muito rápido e útil. Houve tempo de fazer a reunião de apresentação da escola, que mostrou 

aos responsáveis toda a equipe escolar e de apoio, a forma de trabalho, explicou-se os ciclos e 

os projetos presentes na proposta de 2019. Pediu-se sugestões, comentários e feedbacks. A 

comunidade escolar pôde conversar com os professores e interagir com eles. A participação 

foi significativa e contribuiu muito para a escrita dessa proposta.  

A proposta pedagógica de uma escola direciona o trabalho, ajusta as diretrizes básicas 

de atuação, mostra os projetos que serão trabalhados e faz uma análise da comunidade 

atendida e na qual se insere. Ter essa realidade faz o trabalho ser mais efetivo, pois também 

considera os anseios de toda a comunidade escolar. E mais: a proposta pedagógica firma um 

compromisso com a sociedade, pois nela há toda a identidade de uma escola. Há um 

compromisso para efetivá-la. Tenta-se mobilizar os alunos e a comunidade para fazer da 

proposta uma verdade  
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A gestão escolar e toda a equipe pedagógica continuam na busca da aprendizagem 

significativa, na alfabetização e letramento e em todos os desdobramentos que uma vida 

letrada podem proporcionar. Estimular a criatividade, a oralidade e a leitura são objetivos da 

equipe. Para isso, usar-se-á de práticas pedagógicas diversificadas, com projetos adequados à 

comunidade e com o estudante sendo o real protagonista de seu percurso escolar.  

O sucesso escolar será conseguido com a ajuda de toda a comunidade, pois segundo um 

ditado africano: “é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança”. Firmar parceria com as 

famílias, ter o comprometimento da equipe e por fim, conscientizar o próprio estudante de seu 

papel farão os alicerces de todo o trabalho da escola, que é mediar uma aprendizagem 

significativa e para vida. 

 

 

 

Apresentação dos professores 03/02/2020 
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2- Histórico da unidade escolar 

 

A história da escola da Vila Planalto se confunde com a história da construção de 

Brasília. Em 1954, a primeira escola da futura capital do Brasil foi construída para oferecer 

uma educação de qualidade aos filhos dos operários que trabalhavam e residiam nos 

acampamentos. Esses operários trabalhavam na construção do Palácio da Alvorada e o 

Palácio do Planalto. 

Inicialmente, era uma escola pequena, construída de madeira, paralela à capela de 

Nossa Senhora do Rosário que oferecia o antigo 1° grau. 

Na década de sessenta, a comunidade da Vila Planalto foi crescendo e, com ela, os 

trabalhos pastorais do então Capelão Padre Geraldo Ávila do Espírito Santo. Com isso, as 

salas da escola passaram a abrigar a catequese oferecida pela Igreja Católica.  

Na época, era comum o envolvimento da Escola com o Grupamento de Fuzileiros 

Navais (projeto que ainda continuou ativo até 2010) e a participação em atividades sociais dos 

clubes próximos, entre eles, o Clube Motonáutica e o Clube da Imprensa. 

Na década de 70, os moradores da Vila Planalto começaram a luta e o engajamento 

visando a fixação definitiva do estabelecimento de ensino, o que ocorreu no início da década 

de 80.  

Nessa mesma década, após a fixação da Vila Planalto, a comunidade foi beneficiada 

com a construção de uma escola mais ampla, o Centro de Ensino Fundamental 01 do Planalto, 

que passou a oferecer todas as séries do Ensino Fundamental, ao incluir turmas de 5ª à 8ª 

série. Até então, os moradores da localidade se dirigiam à Asa Norte ou à Asa Sul para cursar 

as séries finais do Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio. 

Na década de 90, as mães da comunidade conseguiram implantar na Escola a 

Educação Infantil e, posteriormente a Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

O ensino noturno, uma conquista da comunidade, foi extinto em fevereiro de 2009. 

Segundo a SEEDF, apesar de não termos outra escola na comunidade, a freqüência e a 

quantidade de alunos não justificavam tal investimento do GDF. A comunidade se mobilizou, 

mas o processo ainda não foi revertido. 

Mesmo ampliada, a nova escola foi construída, provisoriamente, com blocos pré-

moldados de concreto armado, mantendo-se a intenção de demolir a escola. Essa “nova 
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escola”, após anos de sua construção, apresentava ainda uma série de problemas em sua 

estrutura física, que afetavam diretamente o processo de ensino e aprendizagem da 

comunidade escolar, interferindo nos índices de aprovação e permanência na escola. 

O Governo, então, decidiu demolir a escola, o que ocorreu em outubro de 2013, e 

transferiu os alunos para dois ambientes escolares, também muito precários e sem a adequada 

estrutura física e de apoio.  

A educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental foram transferidos 

primeiramente para um prédio na SQS 204 e posteriormente para um prédio na SQS 315. As 

séries finais do Ensino Fundamental ficaram em um corredor do Colégio GISNO. 

A construção de uma Escola de Ensino Médio e Educação Infantil é uma grande 

aspiração da Comunidade da Vila Planalto. 

A escola oferece quase todas as modalidades de ensino no período diurno, exceto, o 

Ensino Médio. Esse fato demonstra um dos grandes desafios da escola que é integrar os vários 

segmentos dando uma atenção qualificada às especificidades de cada modalidade de ensino. 

Atualmente, a escola está numa nova fase. Temos buscado sanar as dificuldades 

estruturais, organizacionais e físicas. Por outro lado, buscamos fortalecer a parte pedagógica 

da escola, investindo nas coordenações e no apoio ao educador.  

Atualmente, a escola está instalada na SQS 315. A maioria dos alunos vem de ônibus 

escolar da Vila Planalto. Funciona em dois turnos com duas realidades bem diferentes: pela 

manhã, há o ensino fundamental anos iniciais, com turmas do 1° ao 5° anos e à tarde, há o 

ensino fundamental anos finais, com turmas do 6° ao 9° anos.  

Em 2017, passou-se pela gestão indicada e pela gestão interventora, pois não houve 

chapa eleita em 2016. O ano de 2017 foi um ano de muito fazer pedagógico. Os dois turnos, 

com suas especificidades, mantiveram o ritmo, fazendo atividades como a feira de ciências, 

eventos sobre a educação inclusiva, educação para a vida, dia letivo temático, reuniões de 

pais, gincanas escolares dentre outros. O professor de matemática, Rogerisson Caetano 

conseguiu passar o projeto desenvolvido por ele, com a turma 8° ano C, para a segunda fase 

do circuito de ciências. O projeto se chamava “Aplicando o conceito de razões 

trigonométricas na construção do teodolito caseiro”.  Foi muito estimulante para os alunos se 

verem no evento, explicando o projeto para outras pessoas. Em 2017, a escola passou pelo 

último ano no sistema de seriação, no caso do ensino fundamental II, o que gerou algumas 

reprovações em todas as séries, seja por evasão ou por baixo rendimento. Havia 9 turmas de 
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ensino fundamental I pela manha, sendo que uma turma de 5° ano teve que ficar à tarde e 8 

turmas de fundamental II, também à tarde.    

Em 2018, já com a gestão atual, a escola também passou por diversos eventos, tendo 

a efetivação de projetos e ações pedagógicas, como o ikebana, leitura, yoga, além dos 

diversos eventos planejados em calendário. Mais uma vez, a escola efetivou a feira de 

ciências, gincanas e atividades extraclasse (como a visita ao CCBB, CAESB, jardim botânico, 

cinema, zoológico, museu nacional, biblioteca nacional dentre outros). Nesses dois anos, a 

escola também participou das edições da Olímpiada Brasileira de Matemática. Os alunos 

costumam fazer a segunda fase da olimpíada, mas ainda não tivemos classificações. Nesse 

ano, tivemos 10 turmas de ensino fundamental I pela manhã, sendo que uma turma teve que 

utilizar uma sala cedida pela equipe de apoio pedagógico. Essa situação deveu-se à reforma 

dos banheiros, o que impossibilitou o uso de uma sala. E havia 8 turmas de fundamental II à 

tarde.    

Em 2019, houve a realização de muitos eventos na escola. Seguimos o calendário, 

com os eventos oficiais, como o da semana da água e dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, e com as datas mais significativas para os estudantes, como carnaval, 

páscoa e dia das crianças. Houve na escola, a continuação das aulas de yoga. Em conversa 

com um dos coordenadores do projeto, João Santoro, percebeu-se em muitos alunos a 

melhora na concentração e disposição para o estudo. No planejamento do turno matutino, 

programou-se um grande evento por bimestre, no qual a escola inteira se envolvia na 

atividade. Foi o caso da atividade no zoológico, que dentre outras produções, rendeu ao 2° 

ano a elaboração do “bichonário”. Na semana da educação para a vida, dentre outras 

programações, houve o ciclo de oficinas para o turno vespertino. Os alunos tiveram acesso às 

oficinas de debate, dança, matemática divertida, origami, teatro etc. A escola contou com 9 

turmas no ensino fundamental I, no turno matutino, e com 9 turmas no ensino fundamental II, 

no vespertino.    

No início de 2020, seguiu-se o estabelecido no calendário escolar com muita 

animação. O primeiro dia, 03/02, foi o do acolhimento. Preparou-se um grande café da manhã 

para a recepção da equipe escolar. Reencontros, abraços, conversas. Parte da equipe já se 

conhecia. Outra parte foi muito bem recebida. Houve dinâmica para a reflexão. Apresentou-se 

o planejamento para a semana pedagógica e seguiu-se no planejamento também para a 

acolhida dos alunos. A semana passou em meio a debates e formações. No dia 10/02, houve o 
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primeiro dia de aula. Foi um momento e tanto! Os alunos foram recebidos em sala para depois 

sentarem-se no Pátio para a apresentação de toda a equipe escolar. Mostrou-se vídeo de boas 

vindas e fotos dos eventos do ano anterior. Seguiram-se os dias normais de adaptação à escola 

e a volta à rotina de estudos. O Carnaval se aproximou e a escola preparou um evento, bem 

tradicional de todos os anos e no qual, os alunos se divertem muito. Por fim, as aulas foram 

suspensas devido à pandemia.   

  

ESTRUTURA FÍSICA 

 

O espaço educativo deve ser concebido enquanto “lugar” onde a criança e o 

adolescente possam construir os seus conhecimentos, a partir da sua interação com o meio, 

com os colegas e com os educadores, de tal forma que contribuam, facilitem e promovam o 

seu crescimento como pessoa e como cidadão. 

Na SQS 315, onde são oferecidos os anos iniciais e finais de ensino fundamental 

temos: 

 10 salas de aula; 

 1 sala de recursos e projetos; 

 1 sala da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA); 

 1 sala  para a coordenação pedagógica e professores; 

 1 depósito (material de limpeza); 

 1 banheiro masculino; 

 1 banheiro feminino; 

 1 banheiro adaptado; 

 2 banheiros de professores/servidores; 

 1 secretaria; 

 1 cozinha; 

 1 depósito da extinta Escola Classe 315; 

 1 sala da direção. 

 

Obs.: Em cada sala de aula há um quadro branco, cadeiras e mesas para os 

estudantes e uma mesa para o educador, armário (usados pelas professoras dos anos iniciais) e 
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estante (da antiga sala de leitura). No CEF 01 do Planalto não há quadra esportiva. Os alunos 

são direcionados para o CIEF (908 sul) para as aulas de educação física. 

 

RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

A seguir, listamos os recursos materiais e equipamentos que temos em nossa escola 

com as devidas considerações: 

 

a. Mobiliário:  mesas, prateleiras, carteiras, cadeiras de madeira, cadeiras de ferro, 

armários, arquivos, estantes, murais nas salas dos educadores. Temos carência de armários 

nas salas de aula, principalmente se considerarmos o atendimento dos dois segmentos do 

ensino fundamental. 

 

b. Equipamentos: computadores; impressoras; projetores, televisões, aparelhos de 

dvd. 

 

 

Dados de identificação  

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Planalto é uma Instituição Pública 

pertencente ao Sistema de Ensino Público da Secretaria de Estado de Educação do DF. 

 A escola está atualmente situada, na SQS 315, área especial s/nº, para a educação 

fundamental I e II. O CNPJ da escola é o 00.495.291/0001-36. 

Os telefones à disposição da comunidade escolar são 3901-8207 para uso geral dos 

alunos, pais, professores e comunicados do Apoio Pedagógico e Orientação Educacional.  O 

endereço eletrônico do CEF 01 do Planalto é cef1planalto@gmail.com 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Planalto está sob a chefia e cuidados da 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro (PP/C). 

Essa Unidade Escolar oferece à comunidade: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental I e do 6º, 7°, 8° e 9º anos do Ensino Fundamental II. 

Atualmente, a escola possui uma página no Facebook para a divulgação de seus 

eventos e acontecimentos: CEF 01 do Planalto.  
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RECURSOS HUMANOS 

 

Diretora: Nilce Pereira Coimbra 

Vice-diretora: Deisiane Pinheiro Mendes 

Supervisor: Rodrigo dos Santos Monteiro 

Chefe de Secretaria: Cláudio Bernardo Dias 

Secretaria escolar: Adriana Silva Novaes 

Coordenador de Anos Finais: Dionísio Bruno Costa Carvalho 

Coordenadora de Anos Iniciais: Marlete Pereira Evangelista Franco 

Comissão formadora da PP: Rodrigo dos Santos Monteiro, Nilce Pereira Coimbra, 

Marlete Pereira Evangelista Franco, Dionísio Bruno Costa Carvalho e Deisiane Pinheiro 

Mendes 

Conselho escolar 

Silmário José Alves (Presidente), Nilce Pereira Coimbra (Diretora do CEF 01 do 

Planalto); Claudio Bernardo Dias (Secretário do Conselho Escolar), Maria Tainara Leonardo 

(Representante do Segmento Alunos). 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 10 professoras de 40h (sendo 3 contratos 

temporários) 

Amanda Pereira de Almeida (CT); Ana Elisa Martins de Santana (CT); Debora da 

Conceição Lauritzen; Jesuína da Silva Nascimento; Maria de Fátima Silva Fernandes; Maria 

Luciene Ribeiro Aquino; Rita de Cássia da Silva Venâncio; Tânia Barbosa de Melo; Tania 

Maria Borges Gomes; Thammy Mayara Coimbra de Oliveira (CT).  

Anos Finais do Ensino Fundamental: 8 professores de 40h (sendo 3 contratos 

temporários) e 2 professores de 20h (sendo 1 contrato temporário) 

Alzira Dayreall de Magalhães Neta (Língua Portuguesa); Ana Sheila Perdigão 

Faleiros (Matemática); André Luis Reis Elias (Matemática); Daniel Souza de Athayde Nunes 

(CT - Inglês); Jeane Ferreira Santos de Souza (Língua Portuguesa); Julio Cesar Barreto Rocha 
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(CT - Geografia); Luana Araujo Silva (CT - Arte); Lorenna Freitas Nunes (Ciências 

Naturais); Nelson Augusto Formaggio (Ciências Naturais); Rafael Nunes Botelho (CT - 

História); Soraya Raquel dos Santos (CT - Geografia / História) 

Professoras colaboradoras: Lúcia Magda Zacarias e Vanessa Barros de Lima 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem: sem equipe no momento 

Sala de Recursos – Atendimento aos ANEE: 

1 professora para atendimento de anos iniciais: Célia de Fátima Raposo 

1 professora de humanas para atendimento de anos finais: Ayda Toledo de Souza 

Sala de Leitura: a sala de leitura foi desativada em 2016 para que virasse uma sala 

de aula em 2017. 

Orientação Educacional: sem orientação educacional no momento, pois a 

orientadora está no cardo de direção.   

Servidores – Conservação e Limpeza: 5 profissionais (terceirizados – Juiz de Fora) 

Aline Pereira Araújo; Deusimar Correa da Silva; Diva de Aquino Duarte; Maria 

Aryadnes Pereira Félix Silva; Neide Alves dos Santos;   

Cantina: 2 merendeiras (terceirizadas – Empresa Confere) 

Edna Conceição da Silva Cordeiro e Ermilene Maia de Souza Freitas.  

Vigilantes: 4 vigilantes revezados em turnos de 12 horas (Empresa Confederal - 

diurno e noturno). 

Clemildo Rodrigues Catingueiro; Ivonei Souza de Moura; Manoel Nunes da Fonseca 

Junior e Paulo Arcanjo Ribeiro Freitas.  

Educadores sociais: 3 educadores (2 no matutino e 1 no vespertino). 

Ana Karla Rabelo Marques, Edslene Geraldino Frechiani, Douglas Queiroz.  

Estagiários CIEE: Matheu Isacksson Coluna e Daniel da Silva Abdel Ramid 
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3- Diagnóstico da realidade escolar 

 

Em 2020, a forma de coleta de dados foi diferente da empregada nos anos anteriores. 

Foram repassados aos alunos questionários pelo Whatsapp. As perguntas foram elaboradas no 

intuito de conhecer um pouco da realidade socioeconômica de nossos estudantes e seus 

interesses por leitura, passatempos e atividades de interesse fora da escola, o que nos guia na 

escolha de projetos.  

A escola possui 384 alunos, sendo 183 do sexo feminino (46,65) e 201 do sexo 

masculino (52,35%). Desse total, 167 alunos estudam pela manhã (43,48%) e 217 alunos 

estudam à tarde (56,52%). Há na escola 17 alunos com necessidades educativas especiais. 

 

Turno Vespertino 

 

1) Faixa etária: 

 

 

 

A faixa etária dos alunos do vespertino varia dos 11 aos 17 anos, sendo 14 anos a 

faixa mais significativa. Temos alguns alunos fora da faixa do ano em que deveriam estar, daí 

ainda haver alunos com 16 e 17 anos na escola.   

 

13% 

14% 

20% 

18% 

11% 

15% 

9% 

Idades 

11 anos

12 anos

13 anos

14 anos

15 anos

16 anos

17 anos
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2) Gênero 

 

Dos entrevistados, 53% são meninas e 47% são meninos. 

 

 

 

3) Cor 

 

Os alunos se autodeclararam como: 

 

53% 

47% 

Gênero 

Feminino

Masculino

38% 

45% 

9% 

2% 

6% 

0% 

Cor 

Branco

Negro

Pardo

Asiático

Indígena

Outro
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Constatou-se que 45% dos alunos se declararam negros e 38% se declararam 

brancos. As outras porcentagens ficaram abaixo de 10%, sendo que neste ano, a categoria 

“Outro”, não apareceu nenhuma vez.  

 

4) Tempo no CEF 01 do Planalto 

 

Sobre o tempo de permanência no CEF 01 do Planalto, os alunos responderam: 

 

 

 

Sete anos ou mais é a categoria que mais apareceu, totalizando 49% dos alunos. 

Ressalta-se que muitos alunos finalizam e terminam seus estudos do ensino fundamental nesta 

escola. em segundo lugar, apareceu 6 anos com 22% das ocorrências.  

 

 

 

 

 

 

2% 

4% 

7% 

7% 

9% 

22% 

49% 

Tempo 

Até 1 ano

2 anos

3 anos

4 anos

5 anos

6 anos

7 anos ou mais
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5) Local de Moradia 

 

 

 

A maioria dos alunos vem da Vila Planalto, com 71% das ocorrências. Os outros 

29% são de regiões administrativas variadas, como São Sebastião, Guará, Itapoã e  

Sobradinho. Há alunos vindos de Valparaíso também, que ressaltaram vir com os pais que 

trabalham nas quadras próximas.   

 

6) Pessoas em casa 

Foi perguntado: além de você, quantas pessoas moram na sua residência? As 

respostas foram: 

 

71% 

29% 

Local 

Vila Planalto

Outros

2% 
4% 

27% 

36% 

20% 

11% 

Pessoas 

1

2
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4
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As ocorrências mais significativas foram as de alunos que moram com 3 (27%), 4 

(36%) ou 5 pessoas (20%). 

 

 

7) Aparelhos em casa 

 

Foi perguntado sobre alguns dos principais aparelhos que compõem a residência dos 

alunos e as respostas foram: 

- 100% dos alunos entrevistados disseram ter geladeira em casa; 

- 91% dos alunos entrevistados disseram ter televisão em casa; 

- 100% dos alunos entrevistados disseram ter fogão em casa; 

- 51% dos alunos entrevistados disseram ter computador em casa; 

- 56% dos alunos entrevistados disseram ter carro em casa.  

Em 2019, 100% dos alunos disseram ter televisão em casa. Em 2020, esse percentual 

caiu. 

 

8) Chefe de família 

 

Foi perguntado aos alunos quem era o/a chefe de família da casa. As respostas foram: 

 

40% 

18% 

27% 

6% 

9% 

Chefe 

Mãe

Pai

Mãe/Pai

Avós

Outros
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A maioria dos alunos respondeu que a mãe é a chefe da família, com 40% das 

ocorrências. Seguida de Mãe/Pai com 27% das respostas.   

 

9) Estado Civil dos responsáveis pelos alunos 

 

 A resposta com maior ocorrência foi “separados”, com 45%. Destaca-se que as 

ocorrências de “não sei” foram dadas pelos alunos do 6° ano, que disseram não saber de 

verdade o estado civil de seus pais.  

 

10) Renda familiar 

 

  

24% 

45% 

18% 

13% 

Estado Civil 

Casados

Separados

Não são casados oficialmente

Não sei

18% 

16% 

11% 
6% 

49% 
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A maior parte dos alunos respondeu não saber a renda familiar. A faixa de 1000 a 

2000 reais aparece como a ocorrência mais significativa com 18% das rrespostas. 

 

11) Diversão 

 

Perguntar sobre como os alunos se divertem nos ajuda a formular projetos e 

estratégias pedagógicas para o ano letivo. Assim: 

 

- 51% dos alunos assistem TV; 

- 65% dos alunos saem com os amigos; 

- 26% dos alunos vão ao cinema; 

- 49% dos alunos vão ao shopping; 

- 23% dos alunos vão à casa de amigos e parentes; 

- 62% dos alunos assistem séries; 

- 21% dos alunos usam a leitura como diversão; 

- 76% dos alunos jogam jogos eletrônicos; 

- 34% dos alunos gostam de jogos em espaços abertos, como futebol e vôlei; 

- 15% citaram “outros” como opção, citando atividades como caminhadas, natação, 

jogos de tabuleiro e clube, como diversão.  

- 6% dos alunos deixaram a questão sem resposta. 

 

12) Gostar ou não da escola 

  

 

73% 

9% 

14% 

4% 

Gostar da escola 

Sim

Não

Mais ou menos

Sem resposta
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Cerca de 73% dos alunos disse gostar da escola. Uma aluna escreveu nas  

observações que não se vê em outro lugar.  

 

13) O que os estudantes mais gostam na escola 

 

Foi perguntado aos estudantes do que eles mais gostavam na escola. Nessa opção, 

eles podiam marcar mais de uma opção. 

- 80% dos alunos disseram gostar dos amigos; 

- 51% dos alunos disseram que gostam das aulas; 

- 32% dos alunos disseram gostar dos professores; 

- 5% disseram gostar da estrutura da escola; 

- 9% disseram gostar de outras coisas e citaram o lanche e as atividades da escola 

como exemplos. 

 

14) Leitura 
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18% 

6% 
5% 

Leitura 

Sim

Não

Mais ou menos

Sem resposta
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Essa é uma das questões que embasam o projeto Leitura. Muitos alunos responderam 

que gostam de ler. Muitos disseram não ter coisas atrativas para ler e por isso marcaram a 

resposta “Não”.  

 

15) Leitura 

 

A questão a seguir, era para ser respondida apenas por quem citou “Sim” na questão 

anterior. Porém, a maioria dos estudantes a respondeu.  

Se gosta de ler, o que costuma utilizar para ler? Nesse item, os alunos também 

poderiam marcar mais de uma resposta. 

- 70% dos alunos disseram que utilizam o celular; 

- 21% dos alunos disseram que usam livros; 

- 29% dos alunos disseram que usam o computador; 

- 5% dos alunos disseram que usam quadrinhos; 

- 25% dos alunos disseram que utilizam apenas as redes sociais; 

- 21% dos alunos disseram que leem apenas na escola; 

- 3% dos alunos disseram que leem revistas; 

- 3% dos alunos disseram que leem jornais; 

- 15% dos alunos deixaram a questão sem resposta. 

 

16) Estudo em casa 

 

 

 

Cerca de 85% dos alunos responderam que estudam em casa.  

85% 

9% 

6% 

Estudo em casa 

Sim

Não

Às vezes
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17) Deveres de casa 

 

 

 

Os alunos responderam que fazem os deveres de casa, com 87% das respostas.  

 

18) Dificuldade na escola 

 

Foi perguntado quais eram as maiores dificuldades dos estudantes na escola, sendo 

que nesta questão os alunos poderiam marcar mais de uma resposta. 

- 51% dos estudantes responderam que são as disciplinas; 

- 39% dos estudantes responderam que são os deveres (tarefas); 

- 19% dos estudantes responderam que é o relacionamento com as pessoas; 

- 10% dos estudantes responderam que são os textos e leituras; 

- 7% dos estudantes responderam “outros”; 

- 5% dos estudantes responderam não ter dificuldades; 

- 25% dos estudantes responderam não saber. 

 

19) Pontos positivos e negativos da escola. 
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Quando este questionário é respondido na escola, é feito um debate sobre a 

importância de se dar feedback ao trabalho realizado. Seja ele positivo ou negativo, as 

respostas servirão como parâmetro para a melhoria dos serviços.  

Alguns pontos positivos citados foram: a amizade entre as pessoas, a localização, a 

organização da escola, os professores, o lanche etc. 

Alguns pontos negativos citados foram: a falta de estrutura, a falta de ventilação, a 

necessidade de um espaço maior, o relacionamento entre as pessoas, o bullying etc. 

 

20) Escola dos sonhos 

 

Algumas respostas foram: “escola com recursos”, “escola equipada, como a 

particular”, “uma escola perto de casa”, “uma escola moderna”, “uma mais tecnológica”. 

Houve respostas do tipo: “não existe a escola dos sonhos”, “é apenas um local para estudar”, 

“a escola necessita de apoio”. E ainda: “essa é a escola da minha vida”, “eu não me vejo em 

outro lugar”. 

   

Turno Matutino 

 

Do total de 167 alunos, 58,09% são meninos e 41,91% são meninas. As idades 

variam entre 7 a 14 anos, pois temos alguns alunos fora da faixa adequada para o ano.  

 

Para os alunos do matutino, em 2019, foi proposto um concurso de desenho com o 

tema: “A minha escola”. Foi proposto que os alunos fizessem desenhos que retratassem o seu 

sentimento pela escola, o que era mais legal e o que poderia ser melhorado. Algumas das 

ideias e reflexões dos alunos foram: 

 

“Eu amo a escola, eu queria estudar aqui para sempre, mas não é possível”. 

“Na minha escola, eu gosto de brincar no recreio e de aula de matemática e aula de 

história”. 

“Minha escola é legal”; “Minha escola é legal porque eu gosto do recreio”; “A escola 

é importante”; “A minha escola é bonita”; “A minha escola é interessante”; “Eu adoro a 

minha escola”;  Na escola eu estudo e aprendo a ler  e também aprendo mais coisas”;  “A 
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escola é para estudar”; “A sala de aula é importante para todo mundo”; “Ser diferente faz 

parte da vida”; “O dia do brinquedo é muito divertido e legal”; “A escola é o meu futuro”; “A 

escola é muito legal, ler é muito importante, estudar é muito legal, é muito bom brincar”; “Eu 

quero uma escola que faz bem ao meu futuro”; “Eu quero uma escola onde me ensinam 

muitas coisas legais e uma escola nova e limpa”, “A escola é para todos aprenderem, para 

todos nós termos um futuro melhor”; “A escola mais bonita de Brasília”; “Melhor escola, 

tudo começa pelo respeito”; “A escola significa o meu futuro”; ”O futuro está por vir, não 

desista de estudar”; “Essa escola pode ser pequena, mas tem muitos corações dentro”; “Essa 

escola é muito boa, mas se evoluir vai ficar melhor”; “Eu quero uma escola melhor com 

brinquedos e muitas coisas boas”;  “Queremos uma escola melhor com parquinho onde 

possamos brincar”; “A escola é para todos nós, para termos uma boa escola também depende 

de você”. 

 

Em 2020, o formato da pesquisa se deu de maneira diferente. Alguns alunos do turno 

matutino foram entrevistados via whatsapp também. E no caso, as perguntas foram feitas para 

os números de celular dos pais.  Perguntou-se do que os alunos mais sentiam falta na escola. 

Algumas respostas foram: “de tudo”, “da tia”, “quero que as aulas voltem logo”, “os colegas”, 

“de brincar na escola”, “o recreio”, “a turma reunida”, “as risadas e brincadeiras”, “o recreio 

especial”, “de estudar”, “de ir para a escola”. 

 

Os alunos gostam da escola. E nos questionários, responderam que estudam e fazem 

os deveres de casa. Sendo assim, devemos pensar nesse diagnóstico para abarcar o ensino 

para as aprendizagens através de nossas práticas pedagógicas. Trabalhamos para que sejam 

sempre diversificadas. Procuramos entender a realidade de nossos alunos para que possamos 

tentar abarcar as suas particularidades. Através desse diagnóstico e do trabalho já efetuado em 

sala, percebe-se a necessidade do trabalho com leitura e interpretação de texto, para que todas 

as outras disciplinas e o conhecimento fluam com mais facilidade, para que esse 

conhecimento se una à prática diária de nossos alunos, tornando a escola um ambiente que 

faça do aluno um cidadão. 
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Na semana pedagógica e nas reuniões de coordenação coletiva, foi apresentado o 

projeto pedagógico de 2019 e realizado o debate com os professores. Optou-se por manter os 

projetos “Valores” e “Leitura”, com adaptações.  

Em suas respostas, os professores disseram utilizar, em suas aulas, recursos como 

televisões, projetores, notícias e textos dos meios de comunicação e atividades avulsas, 

elaboradas por eles mesmos. Foi perguntado sobre o livro didático. Alguns professores 

mencionaram que o livro não atende aos planejamentos, que está desatualizado e em alguns 

casos, como no de Ciências, não corresponde às mudanças do currículo em movimento. Ainda 

que o livro seja apenas um ponto de apoio na escola, é um material que, se bem conduzido, 

pode auxiliar bastante na aprendizagem dos alunos. 

Os professores comentaram que a infraestrutura da escola não é das mais adequadas, 

relatando os problemas que os alunos já haviam citado, como a falta de ventilação e os  

quadros brancos danificados.     

Os professores comentaram que os alunos possuem grandes dificuldades em leitura e 

interpretação de textos, nas operações básicas de matemática e em alguns comandos de 

entendimento lógico. Essa constatação auxilia no desenvolver do trabalho pedagógico.  

Foi citado ainda que um dos objetivos da nossa escola é formar cidadãos capazes de 

se inserir na sociedade, com pensamento crítico. Para tanto, a nossa contribuição é fazer um 

planejamento adequado, que possa atender essa demanda e de fato, preparar alunos capazes 

para as demandas da vida.           

 

Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da escola, o 

resultado foi: 3,6, sendo que se esperava uma média de 4,4 para a escola. Conversando com 

diversos profissionais da escola, foram citados alguns fatores que poderiam ter gerado esse 

índice baixo: a desestrutura familiar, a falta de condições financeiras mínimas nas famílias, a 

transferência da estrutura física da escola, que até hoje causa grande desconforto na 

comunidade escolar dentre outros fatores. 

 

Ano passado, houve a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

É um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite traçar um diagnóstico da 

educação básica brasileira.   
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No resultado preliminar, o 5° ano foi avaliado com nota 189,48 em Língua 

Portuguesa e 199 em Matemática. Houve uma taxa de participação de 80,85% dos estudantes. 

Para o 9° ano, os resultados não foram disponibilizados. 

 

Por fim, deve-se analisar os dados de aprovação e reprovação da escola no ano de 

2019.  

1° ano A  

25 alunos em progressão continuada (100%). 

 

2° ano A / 2° ano B 

31 alunos em progressão continuada (100%). 

 

3° ano A e B 

Total de alunos: 49 alunos 

43 alunos aprovados (87,76%) 

Com 6 alunos reprovados (23,53%) 

 

4° ano A e B 

Total de alunos: 27 

27 alunos em progressão continuada (100%). 

 

5° ano A e B 

Total de alunos: 55 alunos 

45 alunos aprovados (82%) 

Com 10 alunos reprovados (18%) 

 

6° anos A e B 

Total de alunos: 45 

44 alunos em progressão continuada (97,73%) 

1 aluno que abandonou os estudos (2,27%) 
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7° anos A, B e C 

Total de alunos: 68 alunos 

54 alunos aprovados (79,41%) 

14 alunos reprovados (20,59%) 

 

8° anos A e B 

Total: 47 alunos 

47 alunos em progressão continuada (100%) 

 

9° anos A e B 

Total de alunos: 49 alunos 

43 alunos aprovados (87,76%) 

6 alunos reprovados (12,24%) 
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4-Função social da escola 

 

O CEF 01 do Planalto é uma escola que abrange todo o ensino fundamental, indo do 

1° ao 9° anos. Assim, as demandas são diferenciadas, em parte, para os alunos e professores. 

O trabalho, porém, foi organizado de maneira que se cumpra uma das funções da escola, e 

talvez a principal, que é a “aprendizagem de todos”.   

Nesse sentido, os conteúdos trabalhados na escola são selecionados com base no 

currículo em movimento e em sua relevância para a historicidade dos alunos. As 

coordenações são o ponto chave para a elaboração e seleção dos materiais, aliados aos livros 

didáticos, que nem sempre trazem a melhor perspectiva a ser abordada. A equipe gestora e os 

professores trabalham no sentido de dinamizar e diversificar as práticas pedagógicas, tentando 

oferecer aos alunos, aulas interessantes e significativas.  

Nos conselhos de classe, reorganizou-se o trabalho pedagógico em função dos 

objetivos de aprendizagem do currículo em movimento. A análise desses objetivos reorienta o 

trabalho dos professores em sala de aula.  

Trabalha-se então na perspectiva da avaliação formativa, na qual se propõe diferentes 

instrumentos e procedimentos visando à aprendizagem, e na análise dessas estratégias visando 

à reorientação do trabalho pedagógico se for o caso. Os estudantes são encarados como os 

principais protagonistas de seu processo de aprendizagem e os eventos feitos na escola 

contam com a sua participação e tomada de decisões. Nossa primeira função social é garantir 

a aprendizagem dos estudantes, usando-se de metodologias diversificadas, buscando-se 

significado nas mais diversas estratégias de ensino/aprendizagem. Estimula-se que os projetos 

desenvolvidos na escola estejam além dela e que os estudantes possam através deles, mudar e 

ressignificar a sua vida em sociedade. Isso se vincula a outra função que se espera da escola 

que é a funcionalidade da escola para a vida. Isso perpassa todo o trabalho pedagógico em 

nossa escola: desde a preparação das aulas até os projetos, tudo para que o trabalho 

desenvolvido possa ser utilizado pelo estudante em sua vida cotidiana. 
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5- Princípios  
 

 

A partir do Currículo em Movimento da Educação Básica, desenvolvemos trabalhos 

com os nossos alunos, baseados nos eixos transversais: educação para a diversidade; 

cidadania e educação para os direitos humanos; educação para a sustentabilidade.  

Conforme os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica, 

uma proposta curricular integrada não se encerra em si mesma; justifica-se à medida que 

atende os propósitos educacionais em uma sociedade democrática, buscando contribuir para a 

formação de crianças, jovens e adultos responsáveis, autônomos, solidários e participativos. 

Diante do exposto, procuraremos trabalhar o autoconceito do aluno como forma de 

valorização do seu papel dentro do ambiente escolar e social. Considerar a importância do 

aluno como agente principal da construção do seu projeto de vida. 

As experiências vivenciadas na escola deverão contribuir para a assimilação de 

valores, hábitos e atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a valorização da 

função social do CEF 01 do Planalto. 

 Assim, a organização dos projetos, embora aconteçam de forma coletiva, não deixará 

de considerar a particularidade de cada ano, bem como as competências e habilidades 

previstas. 

Por conseguinte, o trabalho do professor deverá adequar-se às possibilidades e aos 

limites do educando, respeitando-se as diferenças, mas com o princípio supremo de fazer da 

prática de ensinar uma prática de levar a pensar. 

Deve-se ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais. A escola é um espaço 

de instrução e de socialização, de expectativas e contradições, de chegadas e partidas, de 

encontros e desencontros, ou seja, um ambiente onde diversas dimensões humanas se revelam 

e são reveladas. 

Nesta perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, histórias, 

desejos, necessidades e sonhos: um ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência, 

na complexidade de sua presença. A educação é uma prática social, que une homens em torno 

de si em busca do direito de aprender e da conquista da cidadania.  

A escola, instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais 

próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. 

Estamos em um processo de ressignificação do espaço pedagógico. 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional  do Plano Pi lo to   
Centro de  Ens ino Fundamenta l  01 do Planal to   

 

35 

Faz-se imprescindível a superação das concepções de currículo escolar como 

prescrição de conteúdos, desconsiderando saberes e fazeres constituídos e em constituição 

pelos sujeitos em seus espaços de vida. 

Os currículos atuais devem abrir espaços para grandes temáticas de interesse social 

que produzem convergência com áreas do conhecimento como: sustentabilidade ambiental; 

direitos humanos; respeito; consciência coletiva; valorização das diferenças e complexidade 

das relações entre escola e sociedade. 

Os conteúdos científicos devem se organizar em torno de eixos temáticos que 

estruturem o trabalho pedagógico. Desta maneira, tais temas devem permear todas as 

atividades docentes, independente dos componentes curriculares. 

Ao se valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, a educação 

integral provoca uma ruptura estrutural na lógica de poder punitivo e fortalece a 

responsabilização com a educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os 

direitos humanos. Colabora para a formação de um ser menos consumista, mais ético consigo 

mesmo e com o coletivo. Um ser solidário com o próximo e integrado à natureza. 

Pensar a aprendizagem perpassa por compreender o estudante como um ser complexo, 

que constrói hipóteses. Sendo assim, faz-se necessário favorecer a interdisciplinaridade, a 

prática da contextualização e do que é significativo. 

A gestão do tempo deve-se considerar o grau de dificuldade que a aprendizagem 

representa para os estudantes. Neste quesito devem-se considerar quais seriam as dificuldades 

que a fragmentação do tempo e dos conteúdos propostos poderia trazer no decorrer de uma 

atividade específica.  

 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Como princípios da educação integral, temos: 

 

INTEGRALIDADE: a formação das crianças, adolescentes e jovens se dá no todo, nos 

diversos níveis da dimensão humana, devendo-se ter um equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. É um processo que se dá ao longo da vida, com 

práticas educativas associadas às diversas áreas do conhecimento, almejando-se assim, ao 

pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Pensa-se no planejamento escolar do 
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CEF 01 do Planalto em atividades que contribuam e ajudem na formação de nossos 

estudantes, de uma forma crítica, plena e cidadã;   

INTERSETORIALIZAÇÃO: os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos 

devem estar articulados, buscando-se a maior oferta de serviços públicos, como forma de 

contribuir para a melhoria da educação. Busca-se informar os alunos das diversas 

oportunidades que aparecem vinculadas ao setor público e busca-se as parcerias, como 

acontece na escola com a secretaria de saúde;  

TRANSVERSALIDADE: a educação integral pressupõe a aceitação das muitas 

formas de ensinar, considerando-se os conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. 

Deve-se considerar nesse aspecto, os interesses dos alunos e da comunidade escolar, 

trabalhando-se numa concepção interdisciplinar. Pede-se aos alunos que façam trabalhos de 

pesquisa, entrevistas, que troquem informações entre si, fazendo o processo pedagógico criar 

vida e sentido; 

DIÁLOGO ESCOLA/COMUNIDADE: é necessária a transformação da escola num 

espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida, 

um espaço para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e 

culturas populares; 

TERRITORIALIDADE: a cidade deve ser encarada como um rico espaço de 

aprendizagens. A educação pode ser realizada nos mais diversos espaços, não devendo se 

restringir aos muros da escola. Deve-se tentar entender o espaço em que a escola se localiza e 

extrair dele as potencialidades para a educação. Pensa-se sempre nas possibilidades de 

apresentar a cidade aos alunos, sempre articulando o visto em sala e a sua aplicabilidade na 

vida cotidiana; 

TRABALHO EM REDE: o trabalho pedagógico deve ser realizado em conjunto, 

trocando-se experiências e informações, para que se possa criar oportunidades de 

aprendizagem. Assim, o professor faz parte da equipe da escola e da rede de ensino. Nesse 

sentido, as coordenações são extremamente importantes para a aplicação das atividades e 

planejamentos. 

 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

Como princípios epistemológicos, temos: 
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PRINCÍPIO DA UNICIDADE ENTRE TEORIA E PRÁTICA: a teoria e a prática 

devem ser vistas em seu conjunto, sendo mesmo consideradas indissociáveis. Ainda assim, o 

conhecimento da teoria se faz necessário para que possa ser aplicada em seus mais diferentes 

usos. Para ser eficaz em sala de aula, as estratégias de aprendizagem devem privilegiar a 

reflexão crítica, análise, síntese e aplicação dos conceitos voltados para a construção do 

conhecimento. O ensino aprendizagem requer uma análise por parte do aluno e do professor 

que se reorienta, se reorganiza e busca a estratégia mais adequada a fim de garantir a 

aprendizagem. Ao professor, cabe a reflexão acerca do “para que ensinar”?, “o que ensinar?”, 

“como ensinar?” e “o que e como avaliar?”; 

INTERDISCIPLINARIDADE E CONTEXTUALIZAÇÃO: o primeiro favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes áreas do conhecimento, o segundo dá sentido 

social e político aos conceitos próprios do conhecimento. Quando ambas são bem executadas, 

os alunos se apropriam do assunto, aplicando-o nas mais diversas situações da vida, do 

cotidiano. Para que a interdisciplinaridade aconteça, é necessário que os professores 

dialoguem, troquem experiências e assim possam propor algo aos alunos; 

FLEXIBILIZAÇÃO: o currículo oferece uma base comum, mas a escola tem 

flexibilidade para enriquecer a proposta com temas igualmente relevantes e que tenham 

adequação com a historicidade e espacialidade do aluno. Tal princípio se alia à conquista de 

autonomia por parte do aluno, pois ao considerar seus saberes, a sua história, há a 

possibilidade de articulação com outros conhecimentos, criando-se a possibilidade de 

reflexão, análise crítica e a criação de outras teorias.  

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Segundo a declaração de Salamanca (Unesco, 1994), toda criança tem o direito 

fundamental à educação e cada criança possui características únicas no que tange ao processo 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, há de se elevar em alta consideração a questão da 

acessibilidade e adaptação do currículo para os alunos com necessidades educacionais 

especiais. São necessárias condições distintas para a efetivação do processo de ensino 

aprendizagem, considerando-se as particularidades de cada estudante. Para tanto, levaremos 

em consideração os seguintes princípios: 
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 Princípio do respeito à dignidade humana: o acesso à educação deve 

acontecer de forma plena e participativa; 

 Princípio da educabilidade de todos os seres humanos: independentemente 

de comprometimentos que possam apresentar, todos os alunos possuem o direito à educação, 

na forma de suas possibilidades e com as devidas adaptações; 

 Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais: as 

oportunidades educacionais tem que ser acessíveis a todos, independente de suas condições 

financeiras, sociais e outras possíveis limitações; 

 Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se: os 

planejamentos serão adequados, afim de que os alunos possam ter as mais variadas formas de 

aprender, com o direito de se expressar suas dúvidas, seus anseios;  

 Princípio do direito a ser diferente: cada pessoa traz em si, um mundo a ser 

descoberto. Cada estudante tem o seu direito garantido de poder ser quem é. 
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6- MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 
APRENDIZAGENS 

 
Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, os 

tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, 

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir 

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a 

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação 

entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: oficinas; 

participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos 

voluntários– conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento 

de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de 

painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

transformação social e de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso 

escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida.  

 

A Proposta Pedagógica tem por objetivo o desenvolvimento integral de todos e a 

agregação de ganhos de produtividade ao CEF 01 do Planalto. 

 

Objetivo Geral 

- “Estabelecer uma escola pública de qualidade, na qual se possa sanar os problemas 

diagnosticados, como a falta de leitura e interpretação de texto dos alunos, sendo necessário 

para isso, uma escola com gestão democrática, onde todos os atores do processo de 

aprendizagem estejam envolvidos, e na qual se tenha os recursos financeiros bem geridos e 

aplicados, tudo colaborando para uma escola eficiente e equilibrada, onde a aprendizagem 

seja o principal foco”. 

Citaremos os nossos objetivos específicos, que foram divididos em: 

A) Objetivos Estratégicos 

a) Desenvolver estratégias para a melhora dos níveis de leitura e escrita dos 

estudantes; 
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b) Fortalecer e melhorar as práticas pedagógicas da escola, diversificando-as cada 

vez mais (Ensino e Aprendizagem); 

c) Promover um melhor gerenciamento dos processos que envolvam a escola nos 

aspectos pedagógico, logístico, humano e operacional; 

d) Coordenar o relacionamento entre educadores, servidores, alunos, pais e 

comunidade, visando sempre o diálogo e à resolução pacífica de qualquer conflito; 

e) Estabelecer metas a serem alcançadas no sentido da execução e 

aperfeiçoamento dos projetos desenvolvidos pela escola. 

 

B) Objetivos Educacionais Gerais: 

a) Unir esforços e recursos para que a escola seja um espaço de Educação Integral 

buscando cumprir sua missão e função social; 

b) Garantir meios para efetivação dessa Proposta Pedagógica com articulação 

entre escola e comunidade na busca da qualidade do ensino e da aprendizagem; 

c) Assumir o desenvolvimento de um currículo por competências e habilidades a 

ser adquiridas, o que pressupõe a centralidade no aluno e, portanto, na aprendizagem, cujo 

foco seja a qualidade, autonomia, pesquisa e práticas pedagógicas diversificadas que 

estejam em consonância com um tipo de pedagogia ativa. 

d) Compartilhar instrumentos de apoio à atuação de professores em sala de aula e 

de articulação entre escola e comunidade na busca da qualidade, eficácia e qualidade de 

ensino público. 

 

C) Objetivos Educacionais verificados através dos diagnósticos empreendidos: 

a) Incentivar a leitura através dos projetos a serem implementados com essa 

proposta; 

b) Promover a discussão sobre valores, através de textos, leituras, poesias, teatro e 

atividades afins, que façam os educandos se verem como os multiplicadores de uma 

realidade mais justa e igualitária;   

c) Promover uma avaliação constante dos atores da comunidade escolar a fim de 

atingir qualidade e excelência do trabalho educativo oferecido aos alunos; 

d) Promover atividades socioculturais e esportivas para incentivar a participação, 

o protagonismo e o envolvimento da comunidade escolar; 
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e) Melhorar e fortalecer o relacionamento da escola com a comunidade, 

principalmente aproximar os pais ou responsáveis do cotidiano da escola e da vida escolar 

dos alunos; 

f) Potencializar a Coordenação Pedagógica para orientar os educadores na 

seleção de conteúdos que atendam a proposta curricular; 

g) Promover, integrar e estimular boas relações interpessoais no estabelecimento 

entre todos os atores: educadores (profissionais, prestadores de serviço, professores, 

coordenadores, equipe de gestão etc.), estudantes, pais ou responsáveis e a comunidade; 

h) Zelar pelo cumprimento da legislação do ensino e do regimento escolar; 

i) Prestar assistência técnica e pedagógica aos docentes e/ou pessoal da unidade 

escolar na execução das diferentes funções da rotina escolar; 

j) Pesquisar e registrar necessidades do processo ensino-aprendizagem, buscando 

soluções para as situações problema vivenciadas durante o ano; 

k) Coordenar o levantamento de atividades e recursos necessários para o bom 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, proporcionando meios didáticos e pedagógicos 

para o preparo adequado das aulas; 

l) Acompanhar e avaliar a execução dos projetos pedagógicos, formas de 

avaliação e recuperação; 

m)  Desenvolver no educando, o interesse de se tornar cidadão ativo e 

participativo dentro do contexto social. 

n) Desenvolver vários aspectos da arte como música, dança, teatro e trabalhos 

manuais ou artesanais. 
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7- Fundamentos Teóricos metodológicos 
 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de 

ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: 

a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a  gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; a  valorização dos profissionais do ensino e a garantia 

de padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta Pedagógica (PP), 

assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta 

pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de trabalho, segundo a PP da 

unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos.  

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos 

profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e habilidades 

essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação Básica, conforme com 

o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e 

redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as PPs de todas as unidades escolares 

públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e 

Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da Proposta 

Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É 

importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a organização 

do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas 
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e modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; 

pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; 

tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e 

autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as competências 

apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade escolar, um dos 

fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que 

ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, 

os contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente uma 

escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas 

pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do 

desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para exercerem a 

sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como agentes de 

transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de Educação 

(PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação 

teórico-metodológica da PP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o 

Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, 

dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a 

psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos 

transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das 

aprendizagens - formativa. 

Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à formação 

humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de 

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da 

educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de 
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construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às 

especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive quanto à 

permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando 

as possibilidades de sucesso escolar.  

 

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural. 

 

PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA 

 

Entendemos que a educação é produzida histórica e coletivamente pelos homens, 

sendo assim, mediada pela ação e prática da sociedade. A prática social é então o ponto de 

chegada e de partida para a ação educativa.  

A prática social é a orientadora dessa pedagogia, decorrendo assim, que de uma 

situação problema, professores e alunos, debatem para entender a situação. Explicando 

melhor: num primeiro momento há a prática social inicial, na qual, professores e alunos 

divulgam os seus conhecimentos prévios sobre o tema. O professor deve tentar aguçar a 

curiosidade dos alunos pelo tema a ser estudado, inquirindo-o, fazendo o refletir sobre 

determinado assunto. 

O momento posterior é o da problematização, na qual se debate acerca dos principais 

problemas que aquela situação gera na prática social e porque aquele determinado assunto 

deve ser discutido. Várias perguntas podem ser geradas nesse momento.  

A seguir, vem o momento da instrumentalização, na qual, o professor apresenta aos 

alunos o conhecimento científico, formal, abstrato, e com ele, formularão uma comparação 

mental sobre o que imaginavam, reformulando esse conhecimento. O professor pode-se usar 

de todo o arsenal possível na apresentação desses conhecimentos. 

Há então o momento de catarse, no qual o estudante consegue demonstrar o que 

aprendeu, através de sua fala, comportamento, postura, indagação etc. 

Por fim, há a prática social final, na qual o estudante consegue aplicar em sua 

realidade, os conhecimentos adquiridos. 

Conhecer a realidade do aluno, tentar entender os seus anseios e desejos, tentar 

conhecer um pouco do meio em que o aluno vive são questões importantes para o sucesso da 
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prática pedagógica. Assim, o aluno necessita dos conteúdos, mas estes devem ser entendidos, 

recriados, reformulados em sua mente para que assim, possam transformar a sociedade.  

 

PSICOLOGIA HISTÓRICO CULTURAL 

 

Os sujeitos são formados na interação social. O convívio com seus pares e a 

educação pelo exemplo acontecem de forma contínua, seja na escola, na sociedade, no 

mundo. As relações são historicamente produzidas e cabe ao sujeito, com base no 

conhecimento, analisar o seu lugar no mundo, como poderá mudá-lo e se adaptar frente às 

mudanças.  

Dessa forma, nessa concepção e aliado à pedagogia histórico-crítica, privilegia-se a 

importância da interação social para o desenvolvimento do indivíduo. A vivência da criança 

ou adolescente no meio social e cultural é indispensável para o seu desenvolvimento, já que é 

nele que se dá a construção dos conhecimentos. O indivíduo assimila, mas ao mesmo tempo, 

também produz o seu conhecimento. Ao agregar os conhecimentos, os estudantes conseguem 

transformar o meio em que vivem.  

Os estudantes são os protagonistas do seu processo de ensino e aprendizagem e toda 

a organização do trabalho pedagógico deve considerar as práticas e interesses sociais da 

comunidade em que a escola está inserida. 

Um dos exemplos, para explicar como essas concepções teóricas acontecem na 

prática, se mostra nitidamente na feira de Ciências, que acontece todos os anos na escola.  

Após a escolha do tema central, há um planejamento coletivo por parte dos 

professores, que definem com os estudantes os temas de interesse na pesquisa. É feito um 

levantamento sobre o que os estudantes sabem sobre aquele assunto. O 8° ano A, em 2019, se 

interessou pela questão ambiental e em como o bambu possuía diversas aplicações, seja para 

um uso doméstico ou para um uso mais comercial. Os alunos explanaram o que sabiam do 

assunto, problematizaram levantando muitas questões, que posteriormente, foram pesquisadas 

nos mais diversos meios. Usaram-se da internet, pesquisaram nos livros presentes na escola, 

fizeram perguntas para os chacareiros das áreas onde morava entre outras fontes. De posse de 

muitos conteúdos pesquisados, esses alunos decidiram mostrar algumas aplicações para o 

bambu. Fizeram estojos, porta trecos, pipas e até uma fonte de água para a decoração, que 

encantou a todos que visitaram a feira. Elaboraram muitos cartazes, que facilitava a 
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explicação, tornando-a mais acessível a todos. Cada pessoa que visitava, recebia explicações 

sobre o assunto, era convidada a refletir sobre a questão ambiental e em como a adoção de 

medidas simples, como a troca de plástico por um material mais sustentável como o bambu, 

poderia suprir a necessidade e ajudar na preservação do meio ambiente.  
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8- Organização do trabalho pedagógico da escola 
 

Organizar uma escola é uma tarefa diária. Para isso, encaramos todos os atores 

sociais dentro da escola como parceiros. Na primeira semana de aulas e nas reuniões 

pedagógicas, todos são apresentados: equipe gestora, professores, educadores, coordenadores, 

merendeiras, equipe de limpeza, equipe de vigilância etc. Todos fazem parte do processo 

educativo. O CEF 01 do Planalto é organizado para atender o 2° e 3° ciclos, com os anos 

iniciais (1° ao 5° anos) no matutino e os anos finais (6° ao 9° anos) no vespertino. 

O nosso expediente começa às 7h15, mas antes desse horário, já temos pais que 

esperam a escola abrir para entregar seus filhos. Os demais alunos chegam com o ônibus 

escolar da Vila Planalto. Pela manhã, os alunos são recebidos pela equipe gestora e  

professoras. Todos os alunos são direcionados à sala de aula, onde as professoras fazem o 

acolhimento e fazem as suas rotinas diárias. Posteriormente, os alunos recebem o lanche, que 

é feito com muito carinho pelas merendeiras da escola, que já conhecem os alunos e são 

também chamadas de “tias”. Os alunos do matutino recebem o lanche em sala de aula, e os da 

tarde vão diretamente à cantina. Na escola, não há um refeitório. Os alunos vão para o 

intervalo ou recreio, sendo que uma vez ao mês, há o recreio dirigido. Um momento que os 

alunos adoram. As atividades são direcionadas à faixa etária. Brincadeiras como pular corda, 

carrinhos, bonecas, mini boliche, dança, pular elástico, entre outras, são ofertadas aos alunos. 

Nos outros dias, no matutino, são oferecidos aos alunos cordas e elásticos para pular, “acerte 

o alvo”, jogo do macarrão, sendo que os próprios alunos se organizam em suas brincadeiras e 

descansos.   

Após o intervalo, há um outro bloco de aulas, até que chega às 12h15, momento em 

que os alunos novamente se dirigem ao ônibus. Ressalta-se a parceria dos monitores e 

motoristas, que organizam os alunos, junto com as professoras, para a volta para casa. 

Todas as segundas feiras, os alunos se reúnem para o momento cívico. Perfilados, 

eles se organizam para hastear ou arriar a bandeira, cantam o hino e refletem sobre a 

importância do patriotismo.     

Quinzenalmente, os alunos do turno matutino participam do projeto Yoga, no qual, 

são realizadas práticas de relaxamento, respiração, alongamentos, visando à melhoria da 

concentração e disciplina, o que auxilia no aprendizado.  

O turno da tarde segue uma sequência semelhante, iniciando às 13h15 e terminando 

às 18h15. Os alunos são recepcionados logo na entrada pela equipe de direção. São recebidos 
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posteriormente em sala pelos professores. Em 2018, as salas eram em ambientes. Em 2019, 

com o aumento de uma turma, cada turma possui a sua sala.   

Como são dois turnos com demandas diferentes, nas salas prevalecem as decorações 

dos anos iniciais: alfabetos, combinados, rotinas de sala de aula, tabuadas, que costumam 

“enfeitar” as salas, visando um ambiente propício à aprendizagem. Os professores da tarde 

complementaram com poucas coisas, pois combinamos em não deixar as salas tão decoradas. 

Na escola, há um número considerável de alunos TDAH, o que os faz dispersar muito, caso as 

salas estejam com tantas informações.  

Como combinado, é proibido o uso de celular em sala, durante as aulas, visto que os 

alunos dispersam muito em meio a mensagens de texto, músicas ou jogos. No intervalo, o uso 

é liberado. 

Os alunos do vespertino também possuem o intervalo dirigido com atividades mais 

adequadas à faixa etária.  

Em 2017, a cor do uniforme foi escolhida pelos alunos. Em 2019, o uniforme 

adotado foi a camisa padrão da rede com detalhe azul na gola e na manga. Em 2020, manteve-

se o uniforme padrão, com a compra de muitos pais do uniforme azul para o matutino e do 

uniforme preto para o vespertino.   

O CEF 01 do Planalto costuma associar as atividades extraclasse com os conteúdos 

estudados. Assim, em 2018 e 2019, foram feitos passeios para o Planetário, Jardim Botânico 

de Brasília, Museu Nacional, Museu de Anatomia da UnB, teatro Goldoni etc. Os alunos já 

tiveram a oportunidade de ir ao Centro Cultural do Banco do Brasil, Instituto Histórico e 

Geográfico do Distrito Federal, cinema do shopping Boulevard, Escola de Música de Brasília 

entre outros. Houve palestras sobre saúde bucal, aulas de yoga e várias oficinas ofertadas 

pelos professores (origami, dança, matemática divertida, jogos, teatro entre outras). No 

planejamento de 2020 tem como eventos: feira de ciências, feira cultural, gincana do 

estudante, festa de halloween, um novo ciclo de oficinas e mais saídas pedagógicas agendadas 

pelos professores. Todas as ações estão sendo repensadas, dado o momento histórico. Muitas 

possibilidades estão sendo analisadas. 

A escola segue o calendário da SEEDF. Houve eventos relacionados aos alunos com 

necessidades especiais, uso sustentável da água e educação para a vida.  
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Objetivos específicos Ações / 

estratégias 

Parcerias 

envolvidas nas 

ações 

Público Cronograma Avaliação das 

ações 

1. Orientar e coordenar a 

participação dos 

professores nas fases de 

elaboração, de execução, 

de implementação e de 

avaliação da 

Organização Curricular; 

2. Divulgar e incentivar a 

participação dos 

professores em todas as 

ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF; 

3. Estimular, orientar e 

acompanhar o trabalho 

docente  na 

implementação do 

Currículo, por meio de 

pesquisas, de estudos 

individuais e em equipe, 

e de oficinas pedagógicas 

locais, assegurando a 

Coordenação Pedagógica 

como espaço de 

formação continuada; 

4. Colaborar com os 

processos de avaliação 

institucional, com vistas 

à melhoria do processo 

de ensino e 

aprendizagem e 

recuperação dos 

rendimentos/ 

desempenho escolar. 

1. Auxiliar os 

docentes na 

elaboração dos 

planejamentos, 

exercícios e 

demais ações 

pedagógicas na 

escola; 

2. Participar, 

conjuntamente, 

das ações para a 

aplicação do 

currículo; 

3. Fazer das 

coordenações 

pedagógicas um 

espaço de 

debate e 

aprendizado, 

colaborando no 

aprimoramento 

dos 

instrumentos 

pedagógicos; 

4. Monitorar, 

junto com os 

professores e 

equipe gestora, 

os estudantes e 

a sua 

aprendizagem. 

 

1. Os 

coordenadores 

pedagógicos 

vêm as famílias 

como os 

principais 

aliados na 

aquisição das 

aprendizagens; 

2. No turno 

matutino, há o 

projeto yoga, 

um parceiro na 

ajuda a 

melhora da 

concentração e 

postura do 

aluno. 

 

1. Estudantes 

dos turnos 

matutino e 

vespertino 

2. Professores  

3. 

Responsáveis 

pelos alunos 

4. 

Comunidade 

escolar  

 

As ações da 

coordenação 

pedagógica 

serão 

acompanhadas 

nas 

coordenações e 

nos conselhos 

de classe 

bimestrais 

 

Serão feitas 

avaliações orais 

nas coordenações 

e avaliações 

escritas nos 

conselhos de 

classe. 
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Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais da educação 

No CEF 01 do Planalto, busca-se realizar comemorações de aniversários. Não há 

uma maneira específica e várias já foram as formas de realização. Já foram feitos eventos 

semestrais, mensais e na maioria das vezes, acontece o evento surpresa, combinado por 

whatsapp e da forma dita americana, na qual, cada um dos participantes leva algo para a 

confraternização. No geral, o homenageado fica muito feliz.   

São realizados vários tipos de confraternizações esporádicas na escola. No dia 

08/03/2020, por exemplo, foi organizado um almoço em homenagem ao dia da mulher, com 

leitura de poema e texto comemorativo. Nas reuniões coletivas, costuma-se organizar cafés da 

manhã ou lanches da tarde. Foi comprada uma cafeteira de 2 litros em 2018, com o intuito de 

se ter sempre um café para um acolhimento na sala dos professores. Em cada início de 

semestre, é organizado um lanche especial para a acolhida dos professores. 

Na semana pedagógica, além de textos para estudo, costuma-se fazer uso de vídeos e 

mensagens motivacionais para a reflexão sobre o ano letivo. Em 2019, fez-se uso de pequenos 

envelopes pregados nos armários. Nesses eram postadas mensagens e bombons. Sempre que 

possível, a equipe gestora prepara lembranças para os professores.    

Todos os anos são desenvolvidas atividades para homenagear os professores. Além 

das homenagens organizadas pelos próprios estudantes, a equipe gestora costuma organizar 

alguma comemoração. 

Com relação à limpeza do ambiente escolar, a equipe varre as salas sempre ao final 

de cada turno, de modo que as salas sempre estão limpas antes dos alunos e professores 

entrarem. É feita a limpeza geral da escola toda também. Consideramos a escola muito limpa, 

pois é realizado um trabalho de conservação e conscientização bem intenso.  

A escola, na medida das possibilidades, tenta obter os materiais solicitados pelos 

professores com os devidos planejamentos. Quando acontece, por exemplo, a feira de 

ciências, cada professor faz o levantamento prévio dos itens a serem utilizados. 

Um dos intuitos das coordenações é fazer a troca de experiências sobre as atividades 

que deram certo nas salas de aulas. Um jogo, um tipo de abordagem, uma atividade são 
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situações que os professores compartilham, assim como pedem sugestões sobre como 

trabalhar determinado tema.  

A equipe gestora, junto com a coordenação, costuma ajudar os professores que 

apresentam mais dificuldade de adaptação na escola. Isso é mais visível nos anos finais, pois 

nos anos iniciais, as professoras possuem muito mais tempo para criar vínculos com as 

turmas. No caso dos anos finais, costuma-se conversar com os professores sobre como tratar 

as turmas, o que deve ser feito em caso de indisciplina e como abordar os temas em sala de 

aula para que sejam mais atrativos aos alunos. 

Procura-se deixar os professores à vontade para solicitar apoio da Direção ou mesmo 

dos outros professores nas mais diversas situações. Costuma-se comentar que é melhor pedir 

ajuda e/ou intervenção numa turma do que passar por uma situação de estresse desnecessária.   

Os professores gostam de sugerir os temas que queiram que sejam abordados nas 

coordenações. Muitas vezes, chegam a indicar um determinado profissional que poderia vir à 

escola abordar o tema. Em 2019, para o dia da consciência negra, a professora Maria Luciene 

foi formadora das demais professoras na oficina de bonecas com garrafa pet. Foi uma tarde 

muito prazerosa.  

Para a elaboração da proposta pedagógica, costumam acontecer momentos 

específicos ou nos dias de coordenações coletivas quando o tema é abordado. 

Seguindo as instruções da coordenação intermediária, costuma-se ver as 

coordenações como um espaço de trocas de experiências e formação de professores. Em 

2019, foram abordados temas como avaliação formativa (supervisão), comunicação não 

violenta (psicólogo), criatividade (equipe de apoio à aprendizagem), uso da voz (secretaria de 

saúde) dentre outros.  

Todos os anos são ofertados os cursos da EAPE para a formação dos professores. A 

equipe gestora incentiva a participação. Em 2019, os turnos matutino e vespertino 

participaram de todas as viradas pedagógicas oferecidas pela secretaria.   

 

Metodologias de ensino adotadas 

 

As aulas possuem dinâmicas diferentes nos turnos matutino e vespertino, mas foi 

pedido aos professores que diversifiquem ao máximo as suas praticas pedagógicas.  
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Foi solicitado aos professores que contassem as suas experiências bem sucedidas em 

sala de aula. Seguem dois exemplos. Uma professora contou da experiência com o feijão no 

algodão. Aparentemente uma atividade simples, mas que gera um riquíssimo teor de 

descobertas aos alunos. Após o experimento, com os resultados escritos, os alunos 

começaram a elaborar hipóteses: e se colocar milho? E se molhar com vinagre? Outro 

professor contou da atividade “chuva de ideias”, na qual os alunos debatem determinado tema 

para fazer algum tipo de produção. Quando vão escrever, “tudo flui”, segundo o feedback do 

aluno. 

No turno matutino, as professoras se utilizam muito de atividades práticas. Os alunos 

se sentem mais motivados a aprender. Quando há alguma atividade extraclasse, é realizado 

um trabalho anterior, para que os alunos possam sentir o que estudaram na prática.    

No turno vespertino, os alunos gostam de debates. Em 2019, foram realizadas 

diversas palestras com os alunos. Temas como “cutting”, gravidez na adolescência e higiene 

dentária foram alguns dos temas tratados. Algumas foram realizadas por eles mesmos. Outras 

foram propostas pela equipe escolar. Quando em uma palestra realizada pelo psicólogo, os 

alunos sugeriram temas para a volta dele.  

Nas grandes atividades da escola, como a festa junina e feira de ciências, procura-se 

destacar nos estudantes a produção, a oralidade e o protagonismo estudantil. Muitas vezes, 

todos foram surpreendidos pela oralidade de determinado aluno que era sempre tão calado em 

sala de aula.  

As abordagens metodológicas empregadas pelos professores são aquelas nas quais se 

busca com a intencionalidade atingir o aluno. Daí a necessidade de um planejamento 

adequado, face à realidade da comunidade escolar, para que a troca de conhecimentos faça 

sentido. Nas reuniões de coordenação, os professores buscam trocar ideias sobre os 

planejamentos, afim de que, sempre que possível, possam trabalhar juntos. Em 2019, por 

exemplo, houve um trabalho conjunto de Arte e História, resultando na escrita dos nomes dos 

alunos com hieróglifos, um trabalho muito interessante. Assim, as estratégias pedagógicas 

escolhidas pelos professores são combinadas em coordenação, buscando-se variar o máximo 

possível. É sugerido aos professores que tentem, ao máximo, trabalhar a oralidade, o tentar 

fazer, as atividades práticas. Em conversa com os professores, citou-se vários exemplos de 

práticas pedagógicas bem sucedidas: o trabalho com tintas guache, rodas de debate e reflexão, 

a construção coletiva de textos, seminários, aulas expositivas interrogadas, a leitura em 
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grupos e fora das salas de aulas, trabalhos manuais e nesse sentido, os mais variados possíveis 

(com colagem, massinhas, pinturas etc). 

 

Os alunos costumam dar feedbacks muito interessantes, seja quando gostam ou não 

das atividades propostas. Costumam fazer sugestões e até comparações entre as metodologias 

empregadas pelos professores. Quando isso acontece, pedimos que os alunos entendam que o 

feedback deve ser dado sempre de maneira construtiva, atendo-se à uma linguagem adequada. 

Muitas vezes, os professores acatam as sugestões, mudam de metodologias e buscam 

sugestões dos pares, da coordenação e da equipe gestora. Trabalha-se de maneira que os 

professores se sintam seguros para adequar os planejamentos, mudar o que for necessário e 

assim, atingir os alunos. 

 

Organização de tempos e espaços 

 

Vários fatores contribuem para a aprendizagem. A emoção, a abordagem, a 

intencionalidade, dentre tantos outros, são fatores que fazem os alunos se sentirem acolhidos, 

seguros e confiantes para trilhar o seu caminho. É necessário que haja uma rotina 

organizacional na escola, com momentos planejados, afim de que se atinja a aprendizagem, 

mas essa rotina pode ser rearranjada sempre que houver a necessidade. Seguindo as 

orientações do Currículo em movimento, os tempos e espaços devem ser rearranjados sempre 

que a aprendizagem não seja alcançada. No turno matutino, busca-se trabalhar intervenções 

pontuais e intervenções em grupos para aqueles alunos com dificuldades. Com o fundamental 

I, a autonomia é algo estimulado, mas até que seja, de fato, conseguida, percebeu-se que as 

intervenções pontuais são muito eficazes. Assim como as intervenções em grupos, como os 

reagrupamentos. Professores do mesmo segmento costumam reorganizar as turmas em certos 

momentos para que se estimule os pontos fortes e se melhore o que pode vir a ser um ponto 

fraco nos alunos, como os problemas em ortografia ou subtração. 

No CEF 01 do Planalto, há vários momentos de encontros coletivos, nos quais, a 

escola inteira participa de apresentações, debates, exposições. Percebe-se grande interesse e 

participação nesses momentos, que são valiosos para a aprendizagem eficaz.   
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Organização escolar em ciclos 

 

O CEF 01 do Planalto aderiu à modalidade de ciclos em 2018. Até então, o sistema 

adotado ainda era o de seriação. O trabalho na rede já vinha sido feito a algum tempo, de 

modo que os professores vinham participando de palestras, encontros, debates, formações 

dentre outros. 

No sistema de ciclos, busca-se superar o ensino fragmentado nas séries, valorizar o 

percurso de cada estudante no seu momento de aprendizagem, busca-se repensar os 

momentos de aprendizagem e avaliação, tornando-os mais adequados à realidade mundial. 

Uma das grandes vantagens dos ciclos seria a correção da distorção idade/ano com muito 

mais qualidade, pois o aluno se veria num bloco de avaliação, tendo mais tempo para se 

reorganizar mentalmente e com isso, aprender. 

Nos planejamentos bimestrais, os professores, junto com a coordenação e a equipe 

escolar, buscam selecionar os objetivos de aprendizagem mais adequados para cada bimestre. 

Leva-se em consideração a avaliação diagnóstica, que é realizada logo no início de cada 

bimestre, a realidade da comunidade escolar, as datas comemorativas do ano, dentre outros 

fatores. Busca-se a parceria entre os professores, afim de que possam casar assuntos 

semelhantes e empreender, quando possível, trabalhos conjuntos.   

Ainda sobre a avaliação diagnóstica, ela oferece um grande parâmetro para o pontapé 

inicial dos trabalhos pedagógicos. Oferece subsídios adequados para a escolha de determinada 

prática pedagógica. E sempre que necessário, ela deve ser executada, para que se tenha o 

norte da continuidade ou do reforço de outras práticas para a aquisição daquela habilidade em 

especial.  

A coordenação pedagógica tem um papel essencial para o sucesso dos ciclos. Os 

coordenadores, junto com o restante da equipe, tem um papel essencial no planejamento e 

ajuda para a execução do trabalho pedagógico. E a sua possível adaptação e modificação caso 

seja necessário. Os conselhos de classe tem um papel cada vez mais importante nos ciclos. A 

partir deles, pode-se traçar estratégias, pensar em mudanças, atender ao feedback dos alunos 

(seja através do pré-conselho ou de um possível conselho participativo) e reestruturar o 

planejamento, tornando-o mais coeso e eficaz. E nesse caso, partir para as intervenções que se 

façam necessárias. Reagrupamentos, monitoria entre os próprios estudantes e projetos 

interventivos são práticas que se adequam perfeitamente e que já foram aplicadas na escola. A 
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monitoria, por exemplo, se mostrou muito proveitosa, pois os alunos tentam explicar o que 

sabem numa linguagem muito acessível, auxiliando o trabalho do professor.  

 

Relação escola-comunidade 

Dado o histórico da escola, a comunidade possui muita dificuldade de acesso ao 

estabelecimento de ensino. Segundo relatos das pessoas na época em que a escola estava 

localizada na Vila Planalto, a comunidade era muito presente, tanto em reuniões quanto em 

eventos. Nos últimos tempos, porém, a comunidade escolar se mostra participativa na medida 

do possível. A principal alegação para a não participação nas atividades da escola é a falta de 

recursos. Muitos responsáveis não têm condições de ir à escola. 

Desde 2017, são organizadas reuniões de apresentação da escola. Explica-se o 

funcionamento dos mais diversos setores, apresenta-se todas as equipes: gestão, coordenação, 

merenda, limpeza. Fala-se da organização da escola em ciclos, o que sempre rende bons 

questionamentos dos responsáveis. Procura-se manter um canal aberto de comunicação. São 

organizadas também, reuniões bimestrais para a entrega de relatórios. Nessas reuniões, os 

responsáveis podem conversar com toda equipe pedagógica. Quando é possível, procura-se 

aliar algum evento è reunião. Isso aconteceu em 2019, na reunião do 1° bimestre, no qual se 

deu o evento: “o dia de quem cuida de mim”. Os alunos do turno matutino se apresentaram, 

homenageando os responsáveis. 

Como a escola tem estrutura pequena, prefere-se organizar eventos internos. A festa 

junina e a feira de ciências, por exemplo, são feitas internamente. É dito aos responsáveis que 

podem comparecer também.  

Nos dias letivos temáticos costumam ser organizados convites aos responsáveis para 

participarem dos debates. Em 2019, houve a participação de 4 pais e 1 mãe, que contribuíram 

enormemente ao debate.   

Uma das práticas da escola é convocar os responsáveis em algum dia de coordenação 

para conversar com os professores e a equipe pedagógica. Abre-se o contato com a 

abordagem de que a escola e a família precisam ser parceiras na formação dos estudantes. As 

situações são apresentadas e busca-se a melhor maneira de resolver qualquer questão sobre a 

aprendizagem dos alunos. 

A quadra em que a escola está, 315 sul, possui uma área verde bem atrativa. Os 

alunos gostam de observar esse espaço. Em 2019, os alunos da escola tiveram a oportunidade 
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de ir à pé para um espetáculo no teatro dos bancários, na comercial da 315 sul. Sempre que 

possível, são aproveitadas as oportunidades que a localização possa oferecer.   

 

Inclusão 

É necessário incluir para socializar. O direito à educação é um direito de todos e 

todos precisam ser atendidos. Ao longo dos anos, vários foram os casos de alunos com 

necessidades especiais ou mesmo aqueles com algum tipo de transtorno que passaram pela 

escola e tiveram a oportunidade de conviver no espaço escolar, tendo as suas necessidades 

sido observadas, adaptadas e atendidas.  

Já houve casos de limitações motoras e intelectuais que passaram por fase de 

adaptação na escola. Para que essa inclusão aconteça, é necessário um planejamento da 

equipe escolar, seja na hora das atividades ou até na hora do lanche. A devida adequação 

curricular é realizada e os alunos são recebidos por seus pares. Muitas já foram as atitudes de 

hospitalidade e empatia observadas em nossos alunos, o que mostra que o trabalho de 

conscientização acontece. Para educar nessa perspectiva da educação integral, percebe-se que 

não é só o trabalho que acontece dentro da sala de aula, mas a forma como a 

criança/adolescente se relaciona com o mundo, com as pessoas ao redor. Um dos projetos da 

escola é o Valores, no qual se procura refletir sobre os grandes temas da existência humana: 

amizade, amor, humildade etc. Além dele, há as aulas de yoga, que são ministradas pela 

União Planetária, que também trabalham valores, escolhendo um tema para cada aula. 

Quando se organiza o planejamento bimestral, procura-se pensar em atividades em 

que todos possam estar incluídos. Assim, na gincana anual do estudante, seleciona-se 

atividades de variados graus de dificuldade para que todos possam participar.  

Além do planejamento adequado, a escola conta com os educadores sociais, que 

auxiliam os alunos que contam com certas limitações, afim de inclui-los na vida escolar. 

 

Sala de Recursos (SR) 

 

Dentre as várias atribuições da sala de recursos, cabe destacar: atuar como docente, 

nas atividades de complementação ou suplementação curricular específica que constituem o 
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atendimento educacional especializado; interagir de forma colaborativa com o professor da 

classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno 

com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo; promover as 

condições de inclusão desses alunos em todas as atividades da escola; responsabilizar-se pela 

garantia da realização das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do 

aluno com necessidade educacional especial dentre outras. 

A sala de recursos auxilia, acompanhando os alunos com laudos e até mesmo os sem 

laudo, num trabalho em parceria com os professores. A sala também promove as adaptações 

curriculares, auxiliando os professores em sua elaboração. São atendidos alguns alunos 

laudados na sala de recursos. No turno matutino há o atendimento de 10 alunos com 

necessidades especiais. No turno vespertino, há o atendimento de 7 alunos. Os alunos com 

necessidades especiais são acompanhados em seu desenvolvimento escolar e social pela 

equipe gestora e de professores. Já houve a vez em que foi conversado com os alunos sobre o 

acolhimento de algum aluno específico, mas os alunos vão o acolhendo naturalmente em sua 

rotina escolar cotidiana.  

Para os alunos com necessidades especiais, são feitas as devidas adaptações, 

pedagógicas ou físicas, para que se sintam bem integrados. São feitas adaptações curriculares 

com a sala de recursos em cada disciplina, esses alunos também são atendidos pelos 

professores da sala de recursos em horários especiais. Cada professor percebe a necessidade 

do aluno em questão para fazer a avaliação que se fizer necessária. Os educadores sociais 

também entram nesse sentido, pois o horário deles é organizado para acompanhar os alunos 

com necessidades educacionais especiais. No dia a dia escolar, os alunos recebem bem os 

alunos com necessidades. O intuito é fazer com que ele seja acolhido, sem distinções.  

 

Serviço de Orientação Educacional 

Não contamos com o SOE esse ano. Atualmente, a orientadora educacional está no 

cargo da Direção. Cabe ressaltar que a direção acaba assumindo muitas das demandas do 

serviço de orientação, procurando suprir as necessidades. 
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Educadores Sociais 

Atualmente, a escola conta com três educadores sociais: duas no turno matutino e um 

no turno vespertino. Uma das atribuições dos educadores é auxiliar e acompanhar os 

estudantes nas atividades pedagógicas, e isso se dá de maneira bem natural. Os educadores 

costumam ficar perto dos estudantes necessitados de auxílios, acompanhando-os nas 

atividades diárias. Os educadores acabam sendo queridos por toda a turma na qual ajudam.   

 

Parceiros da Escola 

 

União Planetária – Aulas de Yoga 

 

Quinzenalmente, a escola recebe os instrutores de yoga. Eles trabalham as práticas 

com os estudantes. Segundo estudos, as práticas de yoga na escola contribuem para o 

desenvolvimento psicomotor, aumento da concentração e organização mental, aprendendo a 

se relacionar de maneira mais harmoniosa com os outros. Os instrutores costumam trabalhar 

valores nas práticas, contando histórias e refletindo sobre algo. Eles enviam os planejamentos 

previamente para que as professoras possam trabalhar os temas com antecedência, e a 

participação seja ainda mais efetiva. 

 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

 

A escola precisa criar os meios mais eficazes para que a aprendizagem ocorra. 

Muitos fatores podem contribuir para que o estudante se sinta desmotivado, sem ter vontade 

de ir à escola. A coordenação e a supervisão procuram conversar em separado com tais 

estudantes, motivando-os, fazendo-os perceberam a importância do estudo para a vida. O 

responsável costuma ser convocado para que possa auxiliar na resolução do problema. Caso 

seja algo muito além das habilidades dos profissionais da escola, pode-se encaminhar o 

estudante para um serviço mais especializado, como psicoterapia ou a algum encaminhamento 

socioeconômico para receber algum auxílio.  

Os professores conselheiros de cada turma, a coordenação, a supervisão e a equipe 

gestora se mostram disponíveis para ajudar o estudante em alguma questão que o desmotive a 
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continuar. Em 2019, houve a presença de vários palestrantes que pudessem ajudar na 

capacidade de reflexão dos alunos, como o psicólogo. Buscou-se fazer da escola um espaço 

de alegria também, com eventos como o recreio dirigido e aulas de dança.  

 

Programas e Projetos Específicos 

 
Os Projetos são ações específicas para potencializar o alcance dos objetivos 

propostos, envolvendo a comunidade escolar. Percebeu-se no diagnóstico que um dos grandes 

problemas dos alunos era a leitura e interpretação de textos. E ao mesmo tempo, com base na 

pesquisa, percebeu-se que os alunos gostam de ler. Assim, partiu-se dessas premissas para 

estabelecer projetos relevantes para a comunidade escolar, e que tornem os alunos como 

sujeitos ativos do seu processo educativo. 
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9- Estratégias de avaliação 
 

 

As estratégias de avaliação são definidas pelos professores em consonância com a 

equipe gestora e as diretrizes de avaliação da SEEDF. 

O CEF 01 do Planalto visa a avaliação formativa como um de seus parâmetros. 

Foram debatidos nas coordenações os temas de avaliação formativa. O compromisso desse 

tipo de avaliação é a aprendizagem de todos. Entendemos por avaliação formativa, aquela que 

acompanha o desenvolvimento das aprendizagens, uma avaliação contínua, com caráter 

interventivo, que direciona toda a nossa ação pedagógica. 

No início do ano, cada professor realizou a sua avaliação diagnóstica, partindo-se 

dela como um pontapé inicial para os trabalhos. Houve aulas de revisão e reforço até que se 

pudesse começar algo novo com os alunos, partindo-se de suas vivências e histórias para um 

melhor aproveitamento. 

O planejamento bimestral de cada professor foi realizado conforme o currículo em 

movimento, trabalhando-se com os objetivos de aprendizagem esperados para cada ano.  

Pediu-se aos professores que tornassem claros quais seriam as estratégias de 

avaliação utilizadas no bimestre, repassando-as aos alunos, que cientes do que seria avaliado, 

poderiam se empenhar mais. Entre as estratégias, é necessário que sejam as mais 

diversificadas. Entre algumas usadas no CEF 01 estão: seminários, apresentação de trabalhos, 

estudos dirigidos, construções de maquetes, avaliações orais, entre outros.   

Um dos combinados com os professores é a diversificação dos instrumentos de 

avaliação e a sempre retomada dos instrumentos de avaliação com os alunos, não se 

esgotando neles mesmos, mas servindo como um ponto de partida para a mudança. Com 

relação às dependências, observou-se que o trabalho contínuo, prestado ao longo do ano, 

surtiu grande efeito nos alunos. Solicitou-se aos professores em 2019, que o acompanhamento 

dos alunos em dependência fosse constante e com instrumentos variados, como trabalhos 

escritos, seminários e avaliações orais. Solicitou-se aos professores que escrevessem esse 

acompanhamento nas informações complementares dos diários.  

Os conselhos de classe estão sendo organizados para que sejam participativos e 

formativos, aqueles nos quais, ao final, também se percebam novas estratégias de ensino, 

mudanças de planejamentos e avaliação das estratégias utilizadas em sala. As intervenções 
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são pensadas com base no que foi avaliado no bimestre. Procura-se não focar na dita 

avaliação informal, tão comum nos conselhos de classe e ainda tão relevante em muitas 

escolas.       

As reuniões de coordenação têm servido como momentos também de avaliação dos 

projetos desenvolvidos na escola. Tem-se buscado o aperfeiçoamento da comunicação, a 

efetivação dos combinados e as mudanças de planejamentos quando necessárias. 

A escola organiza a primeira reunião de pais e mestres no intuito de explicar o 

funcionamento da escola, apresentar as equipes e mostrar o funcionamento da escola como 

um todo. Nessa primeira reunião, a participação foi pequena, mas efetiva: os pais presentes 

opinaram e gostaram das apresentações. Puderam ainda conversar com os professores 

presentes. Nas demais reuniões de pais e mestres, busca-se a parceria escola/casa para juntos, 

conseguirem pensar na melhor estratégia de aprendizagem para os alunos. A participação 

nessa costuma ser maior, devido aos boletins e relatórios entregues. Para muitos pais são 

enviadas convocações, para que compareçam e participem ainda mais da vida escolar de seus 

filhos.  

 

  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional  do Plano Pi lo to   
Centro de  Ens ino Fundamenta l  01 do Planal to   

 

62 

10- Organização curricular  
 

 

A organização curricular praticada na escola tem Fundamentação Legal na Lei nº 

9.394/96 na Resolução nº 01/2006 – CEDF e no Parecer nº 62/99 – CEDF. Segue, pois as 

Diretrizes curriculares nacionais da Educação Básica 2014. 

Assim, em cada ano, utilizamos o Currículo em Movimento da Educação Básica numa 

abordagem dos conteúdos que privilegia o desenvolvimento de competências e habilidades 

com foco na missão da escola que foi definida a partir da função social da Escola defendida 

pela Constituição Federal (Art. 6º, Cap. III, seção I, ar. 205 a 214) e, em consonância com a 

LDB (art. 22 da Lei no. 9.394/96).  

A organização curricular de cada ano e o componente curricular segue o Currículo em 

Movimento para a Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação e é estruturada de 

forma a permitir que o estudante na integralidade do ser, construa seu conhecimento de forma 

crítica, reflexiva, criativa e ativa. No CEF 01 do Planalto são oferecidas, conforme apontado 

anteriormente: 

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental I; (1º ao 5º) 

- Anos Finais do Ensino Fundamental II; (6º ao 9º) 

O Currículo do Ensino Fundamental de 9 anos tem por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante: 

a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo. 

 

b) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 

c)  O desenvolvimento da capacidade da aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores. 

 

d)  O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social (Redação dada pela Lei no. 11.274, de 

2006). 
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As professoras dos anos iniciais buscam, em seus planejamentos, trabalhar com os 

seus alunos, atividades que abarquem o todo, e não apenas um conteúdo estanque ou recorte 

da realidade. Os professores dos anos finais são estimulados a fazer planejamentos conjuntos 

de suas disciplinas visando um trabalho interdisciplinar e esse é um percurso que durará o ano 

todo, pois um trabalho interdisciplinar bem feito requer empenho e planejamento. Pensa-se na 

contextualização para atividades mais práticas e que associem os conteúdos estudados com as 

práticas da vida cotidiana.  

Os projetos são aplicados por todas as professoras no turno matutino e pelos 

professores, no turno vespertino, que estão com as aulas de projeto diversificado.  

O CEF 01 do Planalto implementa o currículo através do planejamento conjunto, 

num primeiro momento em reunião geral. Depois cada professor analisa como pode trabalhar 

com seus pares e por fim, há a execução em sala de aula. Busca-se contextualizar os 

conteúdos com o uso dos equipamentos disponíveis na escola: TV, dvds, projetores, caixa de 

som, etc, fazendo com que os alunos visualizem os saberes ofertados. São passados deveres 

de casa que busquem ampliar ou reforçar o apreendido em sala. Procura-se usar a máxima 

variedade de instrumentos para essa contextualização. Nas horas cívicas do matutino, os 

alunos são estimulados a se apresentarem e através de músicas, danças, teatros, conseguem 

mostrar seus talentos e expressões, ações que devem ser estimuladas na escola.  

Nessa PP, há alguns projetos que estão sendo desenvolvidos ao longo do ano, como o 

projeto Leitura e o Valores. Esses projetos surgiram da demanda do ano de 2017, analisado 

em conjunto com os professores. São projetos que buscam suprir lacunas de leitura e 

interpretação de texto, aliando-se com a necessidade de reflexão das práticas comportamentais 

e as ações em sociedade. Os professores e os alunos elaboram murais, produções escritas e de 

apresentações sobre os temas desenvolvidos.  

Sempre que possível, são organizadas visitações a locais que reforcem e/ou ampliem 

os conhecimentos da sala de aula. Os alunos já visitaram muitos lugares, dentre eles, o 

Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, a CAESB, o jardim botânico, a biblioteca 

nacional, a Câmara Legislativa, cinemas etc. 

Todos os alunos possuem as suas particularidades. Assim, são também analisados 

esses casos para que se faça o uso de instrumentos de avaliação variados para a mesma 

atividade. Como citado anteriormente, os instrumentos são sempre retomados pelos 

professores, buscando-se a aprendizagem. Nesse contexto, busca-se debater nos conteúdos, os 
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temas transversais, temas tão urgentes para a sociedade. Cada professor, ao desenvolver o seu 

planejamento, já escreve nele quais temas transversais podem ser trabalhados. Assim, nas 

atividades da semana da água, priorizou-se o debate com os temas meio ambiente, cidadania, 

trabalho e consumo, dentre outros, sendo feito assim, em todas as atividades. 

Com relação aos projetos interventivos, são realizados em casos pontuais de alunos 

com necessidades específicas, seja através de uma vivência numa outra sala, seja através de 

reagrupamentos ou nas várias tentativas de elaboração de atividades, buscando-se contemplar 

a necessidade específica daquele determinado aluno.  

 

EIXOS INTEGRADORES 

 

Ensino fundamental – anos iniciais: alfabetização, letramento e ludicidade. 

 

A alfabetização e o letramento acontecem de forma contínua na vida do educando. 

Em seus momentos iniciais na escola, dá-se ênfase na alfabetização, aproximando-o cada vez 

da vida letrada. Quando as crianças vão adquirindo seus conhecimentos, percebe-se uma outra 

apropriação da fala, da escrita e da leitura. Várias são as práticas da equipe das séries iniciais 

na escola. Procura-se trabalhar de forma tranquila, leve, equilibrada, respeitando-se o ritmo 

das crianças. Dentre algumas práticas, trabalha-se com materiais concretos, muitos aparatos 

visuais, imagens, histórias fonéticas, jogos entre outras. Procura-se enfatizar a expressão oral 

em apresentações no pátio. Durante a hora cívica, os alunos são convidados a se expressar. Já 

houve muitas leituras de textos, poemas, canções... E um dos carros chefe da escola é o 

projeto leitura.   

 

Ensino fundamental – anos finais: 

Quando os professores se reúnem para planejar, pede-se que enfatizem a leitura e a 

interpretação textual, sempre tão necessárias. As professoras de Língua Portuguesa fazem 

grupos de leitura com os alunos e trabalham com debates. Pede-se aos professores que 

trabalhem situações nas quais os alunos precisem falar, treinar a oratória e a capacidade de 

crítica. Os alunos gostam muito de jogos, competições, seminários e isso tudo é aproveitado 

para fazê-los crescer em suas capacidades.  
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EIXOS TRANVERSAIS  

 

Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, concebemos 

três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim, incluímos temas e conteúdos 

atuais e de relevância social. 

Baseado no princípio da transversalidade, sabe-se que o aluno já traz em si muitos 

conhecimentos e que a escola deve perceber que há inúmeras formas de aprender e ensinar. 

Assim, para que uma prática pedagógica seja bem sucedida, necessita-se acreditar na 

potencialidade dos alunos, levando-os a explorar e conhecer o que ainda não dominam, 

visualizando as inúmeras fontes de conhecimento em que se deparam todos os dias.  

 

 Eixo da Educação para a diversidade 

Este eixo baseia-se na garantia dos direitos fundamentais e da dignidade humana. 

Partindo-se dessa premissa, a educação escolar deve se empenhar no 

enfrentamento das desigualdades e reconhecimento de que diversos são os 

saberes, dos mais variados povos. Assim, procura-se efetivar na escola um debate 

contra a desigualdade, respeito a todos, independente de seu sexo, idade, cor, 

denominação religiosa ou qualquer outra característica própria de sua 

personalidade;  

 

 Eixo da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Uma educação para a cidadania pressupõe o pleno exercício dos direitos políticos 

que todo cidadão possui. Para exercê-los é necessário conhecê-los. A escola pode 

trazer essa liberdade de ser um cidadão pleno, ciente de suas potencialidades e 

direitos. Na escola, exercita-se a capacidade crítica, a oratória, a autonomia, 

dentre tantas outras potencialidade, para que o estudante encontre o seu lugar no 

mundo.  

 

 Eixo da Educação para a Sustentabilidade 

Um cidadão consciente preserva o planeta, respeitando-o e pensando nas gerações 

futuras. Já passou da hora de se pensar e praticar ações sustentáveis. Práticas 

simples, como as campanhas realizadas na escola, refletem a importância de se 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional  do Plano Pi lo to   
Centro de  Ens ino Fundamenta l  01 do Planal to   

 

66 

pensar no planeta. Economizar papel do caderno, trazer a garrafa de água para a 

escola, não desperdiçar o lanche são ações pequenas, mas que refletem um 

aprendizado e uma prática para o presente. 

 

Alinhamento com o Currículo Integrado 

 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS – Currículo Integrado 

 Princípio de unicidade entre teoria e prática; 

Conhecer a teoria é importante para entender o funcionamento das coisas e 

consequentemente, fazer a sua aplicação nas mais diferentes situações em que se 

apresentarem. Os alunos do turno matutino estudaram o tema e depois conversaram com 

uma nutricionista da secretaria de saúde, que trouxe aquele experimento das quantidades 

de açúcar e óleo presente nos alimentos. Os alunos ficaram fascinados, prometendo a si 

mesmos que diminuiriam ou até mesmo eliminariam as quantidades de refrigerantes e 

salgadinhos consumidas. Já os alunos do turno vespertino também estudaram um tema e 

depois apresentaram-no na feira de ciências: “o excesso de plásticos consumidos pelos 

seres humanos e as suas consequências para o meio ambiente”. O produto final foi a 

produção de objetos, como porta trecos e brinquedos. E um outro olhar para esse 

material tão descartado.  

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização; 

Entender o mesmo conteúdo, nas mais diversas áreas do conhecimento, é um tipo de 

apropriação pretendida em todas as escolas. Para tanto, busca-se fazer um planejamento 

que contemple as abordagens em conjunto, com um assunto puxando o outro. 

Contextualizando-o numa situação problema faz a aprendizagem fluir. Houve um 

estudo do tema, em variadas concepções. Cada turma preparou uma apresentação para a 

escola. As apresentações foram muito aplaudidas, pois cada uma trouxe uma abordagem 

diferente do mesmo tema. Por fim, houve a palestra da ADASA para fechar os trabalhos 

da semana da água.  
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 Princípio da flexibilização; 

A escola, em sua prática pedagógica, possui autonomia para enriquecer o currículo, 

trazendo assuntos que o enriqueçam, pensando-se na historicidade do aluno, no meio 

em que vive. Às vezes, mesmo com um planejamento pronto, é preciso mudá-lo, no 

sentido de despertar mais interesse no aluno, chamando-o para os temas da 

atualidade, mostrando a ele outras realidades que talvez desconheça. Os professores 

tem liberdade de modificar os planejamentos quando necessário. E os alunos podem 

torná-lo ainda mais palpável, através de seus questionamentos, dúvidas e 

contribuições.      

 

 

A seguir, apresentamos os objetivos de aprendizagem da escola, separados por 

disciplina e ano: 

 

PORTUGUÊS 

 

 

1° ano 

Componente  Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

Apreciar a função de determinadas palavras: verbos (como ação) e 

adjetivos, em contextos de uso oral; 

• Identificar características da conversação espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 

situação e a posição do interlocutor;  

• Recontar contos de fadas, lendas que conhece e textos que se sabe de 

memória; 

Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal) presentes em 

gêneros textuais; 

• Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e 

de cima para baixo da página; 

• Perceber o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou por 

outros leitores; 

• Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido; 

• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 

por escrito; 

• Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados; 

• Ilustrar histórias clássicas da Literatura Infantil; 
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• Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com 

prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente; 

• Lidar com textos variados para descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil; 

• Participar de situações de produção oral e escrita de textos em 

diferentes gêneros; 

• Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por 

escrito; 

• Escrever um pequeno texto com compreensão, encadeamento de 

ideias e autonomia, a partir de assunto significativo e contextualizado; 

• Conhecer e manusear diferentes suportes textuais. 

 

2° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Português 

• Identificar a função de determinadas palavras: verbos (como ação) e 

adjetivos, em contextos de uso oral; 

• Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 

situação e a posição do interlocutor; 

• Descrever contos de fadas, lendas que conhece e textos que se sabe de 

memória; 

• Relacionar as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos 

gêneros textuais para construção de sentido e compreensão do 

tema/assunto; 

• Ler e interpretar, em colaboração com os colegas e o professor, textos 

em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de 

antecipação, inferência, seleção e verificação para compreensão do 

texto lido; 

• Compreender o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores; 

• Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido; 

• Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados; 

• Estabelecer, com a mediação do professor, 

a intertextualidade presente em textos lidos e produzidos oralmente ou 

por escrito; 

• Formular inferências para perceber informações implícitas no texto 

lido; 

• Reconhecer a especificidade da autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra; 

• Compreender e valorizar obras decorrentes da cultura popular em 

publicações antigas e atuais; 

• Experimentar situações de produção oral e escrita de textos em 

diferentes gêneros; 

• Reconhecer as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 

por escrito. 
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3° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

• Compreender a função de determinadas palavras: verbos (como ação) 

e adjetivos, em contextos de uso oral; 

• Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos 

gêneros textuais para construção de sentido e compreensão do 

tema/assunto; 

• Ler e interpretar com autonomia, textos em diversos gêneros, 

mobilizando e combinando estratégias de antecipação, inferência, 

seleção e verificação para compreensão do texto lido; 

• Compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com 

autonomia ou por outros leitores; 

• Desenvolver o gosto pela leitura e pelas artes por meio da literatura; 

• Reconhecer alguns tipos textuais (narração, descrição, argumentação, 

exposição) que possam aparecer no texto literário; 

• Comparar diversas versões, tanto escritas 

quanto cinematográficas de diversos contos de fada e histórias infantis; 

• Compreender a função social de textos que circulam em campos da 

vida social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, 

de massa e digital; 

• Desenvolver situações de produção oral e escrita de textos em 

diferentes gêneros; 

• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 

por escrito; 

• Produzir textos escritos com autonomia–coletiva e individualmente – 

nos mais variados gêneros, considerando: planejamento, revisão e 

reescrita de textos produzidos;  

• Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de letras; 

• Identificar na leitura e usar na escrita de textos em diferentes gêneros, 

a letra maiúscula e minúscula de acordo com as convenções; 

• Compreender e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros; 

• Relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita; 

• Compreender as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever 

palavras e textos. 

 

4° e 5° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

• Planejar e organizar a fala, selecionando e monitorando o uso de 

recursos (tipo de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos etc.) 

adequados ao gênero oral a ser produzido; 

• Discutir e debater tema em grupo, defendendo ponto de vista 

(argumentos) e elaborando síntese sobre o assunto debatido; 

• Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar 

conhecimento; 

• Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas e obras literárias e de 

arte conhecidas; 

• Estruturar, planejar e produzir textos jornalísticos e publicitários, 
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oralmente ou em meio digital, considerando a situação comunicativa e 

o tema/assunto/finalidade do texto; 

• Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais; 

• Compreender a especificidade do texto literário lidando com seus 

elementos estéticos e discursivos; 

• Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero 

textual e os prováveis destinatários/interlocutores; 

• Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade da 

situação comunicativa: convidar (gênero convite), informar (gêneros-

cartaz bilhete, notícia etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo etc.); 

• Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a estrutura 

e a apresentação de cada gênero (o que compõe uma fábula, um poema, 

uma notícia, uma regra de jogo etc.); 

• Utilizar vocabulário específico ao gênero textual produzido; 

• Priorizar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita, 

construindo significados a partir do código escrito e seu contexto; 

• Demonstrar autonomia para revisar o próprio texto durante e depois 

do processo de escrita; 

• Compreender regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas 

em produção de texto; 

• Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual, levando 

em conta a importância da grafia adequada à produção de sentido; 

• Contrapor ocorrências de interferências da fala na escrita, analisando 

as possibilidades de erro (inadequação); 

• Estabelecer relações entre normas sistematizadas e uso na fala e na 

escrita; 

• Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e escrita; 

• Aplicar regras convencionais de acentuação gráfica na produção 

escrita; 

• Reconstruir significados a partir do texto escrito e seu contexto; 

• Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus 

conhecimentos. 

 

6° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

Português 

• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes 

situações de participação social; 

• Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal 

(relações entre os substantivos e seus determinantes) e as regras de 

concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e 

composto); 

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 

tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, 

pontuação etc. 
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7° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

Português 

• Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações 

pessoais, sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, 

ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos 

outros, contrapondo-os quando necessário; 

• Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os 

prefixos e sufixos mais produtivos em português; 

• Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações; 

• Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos 

de predicação completa e incompleta: intransitivos e transitivos; 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica 

da oração: sujeito, predicado, complemento (objetos direto e indireto). 

 

8° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Português 

• Ampliar o repertório de leitura; 

• Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção 

dado, a defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos e 

contraargumentos e articuladores de coesão que marquem relações de 

oposição, contraste, exemplificação, ênfase; 

• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 

ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e 

tempos verbais, pontuação etc; 

• Analisar processos de formação de palavras por composição 

(aglutinação e justaposição), apropriando-se de regras básicas de uso 

do hífen em palavras compostas; 

• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos 

constitutivos da oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus 

complementos e modificadores). 

 

9° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Português 

• Confrontar opiniões, expressar ideias, espertando 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; 

• Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com 

estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período; 

• Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito do 

sentido de uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e 

“permanecer”; 

• Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-

padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral; 

• Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que 

conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e subordinativas 
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estabelecem entre as orações que conectam. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

1° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

Matemática 

• Identificar o uso do número em suas diferentes funções sociais; 

• Contar, comparar e ordenar a quantidade de objetos de coleções até 

99 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, 

em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da 

sala de aula, entre outros; 

• Elaborar situações contextualizadas, tendo em vista a comparação 

entre os números: ordenação crescente e decrescente, antecessor e 

sucessor maior que, igual a, menor que, até 99; 

• Contar eventos ou objetos de uma coleção de maneira exata ou 

aproximada, utilizando diferentes estratégias; 

• Realizar contagens para desenvolver a capacidade de separar objetos 

já contados dos ainda não contados (zoneamento). 

 

2° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

• Reconhecer os diferentes empregos do número e saber utilizá-los em 

suas diferentes funções sociais; 

• Ampliar a contagem de coleções e ou eventos, fazendo estimativas 

por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de 

coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 999 

unidades); 

• Consolidar a compreensão de situações básicas que envolvem a 

construção da ideia de número: correspondência biunívoca, 

zoneamento, conservação de quantidades, relações entre quantidades e 

símbolos; 

• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10em 10, 

100 em 100), pela formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica 

pela identificação de quantidades (até a ordem de centenas) e pela 

compreensão de características do sistema de numeração decimal 

(valor posicional e função do zero); 

• Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte 

de material manipulável por meio de diferentes adições; 

• Estruturar a nomenclatura centena. 

 

3° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

• Atribuir a utilização de números em suas diferentes funções sociais; 

• Consolidar a contagem de coleções e/ou eventos; 

• Demonstrar a produção de escritas numéricas, levantando hipóteses 

com base em observação de regularidades, utilizando a linguagem oral, 
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Matemática 

de registros não convencionais e da linguagem matemática; 

• Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de 

milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e o sistema 

de escrita; 

• Compreender a identificação de quantidade de algarismos e da 

posição por eles ocupadas; 

• Ler, escrever e comparar quantidades até 9999, estabelecendo 

relações entre os registros numéricos e sistema de escrita; 

• Introduzir a nomenclatura milhar; 

• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10 em 10, 

100 em 100, 1000 em 1000); hipóteses sobre a grandeza numérica pela 

identificação da quantidade de algarismos e da posição ocupada por 

eles na escrita numérica (até no mínimo 9999); 

• Construir e utilizar fatos básicos da adição, da subtração e da 

multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

 

4° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

• Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de 

milhar, reconhecendo as propriedades do sistema de numeração 

decimal realizando operações por meio de situações/problema; 

• Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural 

pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de 

dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver 

estratégias de cálculo; 

• Estabelecer relações de ordem de números naturais e seu 

posicionamento na reta numerada; 

• Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, 

multiplicação e divisão dos números naturais, por meio de situações-

problema; 

• Resolver e elaborar situações/problema com números naturais 

envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como 

cálculo, cálculo mental e algoritmos diversos, além de fazer estimativas 

do resultado; 

• Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre 

multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo; 

• Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de 

cálculo; 

• Resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes 

significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, configuração 

retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos; 

• Resolver e elaborar situações/problema de divisão cujo divisor tenha 

no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de partilha e 

de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 

cálculo mental e algoritmos. 
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5° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

• Reconhecer outros sistemas de numeração em contexto da História da 

Matemática para a compreensão da importância do número para a 

civilização atual; 

• Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de 

milhar com compreensão das principais características do sistema de 

numeração decimal; 

• Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com 

compreensão das principais características do sistema de numeração 

decimal, utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a 

reta numérica; 

• Comparar e representar números na reta numérica; 

• Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, 

multiplicação e divisão dos números naturais, por meio de situações-

problema; 

• Propiciar o reconhecimento de múltiplos e divisores em contextos do 

cotidiano; 

• Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números 

naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja 

finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 

cálculo mental e algoritmos; 

• Compreender a representação do número fracionário e decimal em 

situações significativas e concretas; 

• Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), 

associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um 

todo, utilizando a reta numérica como Recurso; 

• Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% 

respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um 

inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, 

cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, 

entre outros. 

 

6° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

• Compreender a evolução histórica dos sistemas de numeração; 

• Reconhecer as principais características do sistema de numeração 

decimal: contagem, base e valor posicional, utilizando composição e 

decomposição de números naturais racionais em sua representação 

decimal; 

• Definir a representação de conjuntos e símbolos matemáticos para 

relacionar elementos e conjuntos; 

• Ler, escrever e ordenar números naturais com a utilização da reta 

numérica; 

• Resolver expressão numérica e situação-problema que envolvam as 

operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação; 

• Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos 
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da potência de 10 mais próxima; 

• Compreender as características de um número (par, ímpar, primo, 

composto, múltiplos e divisores) e suas relações; 

• Reconhecer e usar os critérios de divisibilidade por 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 

100 e 1000; 

• Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e 

divisor; 

• Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por 

fluxograma que indique a resolução de um problema; 

• Associar a representação simbólica de uma fração às ideias de parte 

de um todo, de divisão e compreender a ideia de razão; 

• Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de 

partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações 

equivalentes. 

 

7° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

• 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; 

• 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. 

8° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

• 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; 
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• 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. 

 

9° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

Matemática 

• Reconhecer um número irracional como um número real cuja 

representação decimal é infinita, e não periódica, e estimar a 

localização de alguns deles na reta numérica; 

• Utilizar conhecimentos sobre números reais, inclusive em notação 

científica, para expressar e realizar operações relacionadas ao nosso 

cotidiano buscando resolução de problemas e tomadas de decisões; 

• Compreender que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, 

existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por 

número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e 

alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como 

unidade); 

• Reconhecer um número e sua relação de pertinência aos conjuntos N, 

Z, Q, irracionais e reais e sua representação na reta numérica; 

• Efetuar operações que envolvam números reais, inclusive potências 

com expoentes fracionários; 

• Resolver e elaborar situações/problema que envolvam porcentagens, 

com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação 

das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias 

digitais, no contexto da educação financeira; 

• Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre 

duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica; 

• Estruturar gráfica e algebricamente situações-problema por meio de 

funções de 1º e 2º graus, relacionando duas grandezas por meio de 

relação biunívoca existentes entre os elementos que as compõem, 

visando resolução de problemas, análise de conjecturas e tomada de 

decisões. 

 

Ciências da natureza 

 

1° ano / 2° ano / 3° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

• Reconhecer o próprio corpo, identificando as suas partes e 

representando-as graficamente; 

• Reconhecer as funcionalidades das partes do corpo; 
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Ciências  

• Destacar as inúmeras capacidades do corpo humano, como correr, 

saltar, produzir som, raciocinar, manusear objetos com controle e 

delicadeza etc., e como elas podem ser aprendidas e melhoradas, 

independentemente de gênero, de origem étnico-racial, de constituição 

física e intelectual, de condição social, cultural etc; 

• Sugerir jogos e brincadeiras que estimulem o uso de todas as partes 

do corpo; 

• Identificar as plantas mais significativas do cotidiano (plantas de casa, 

da escola, da horta, de plantações, plantas/árvores decorativas, árvores 

de sombra, árvores com balanço etc.), indicando os locais onde se 

desenvolvem; 

• Descrever características de plantas que fazem parte cotidiano 

escolar/rural/urbano considerando: tamanho, forma, cor, cheiro, fase da 

vida e relacionar essas características aos locais onde habitam; 

• Elencar os animais mais frequentes nos cotidianos urbano e rural 

(animais domésticos, animais de pecuária e animais selvagens), 

identificando as suas principais características e destacando a relação 

desses animais com os seres humanos; 

• Relatar desequilíbrios ambientais, destacando a influência humana em 

cada situação e os consequentes distúrbios às populações de animais 

envolvidas; 

• Conhecer o ciclo de vida dos seres vivos;  

• Identificar, com exemplos do cotidiano, a forma de reprodução e 

desenvolvimento dos animais domésticos. 

 

4° e 5° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

• Apontar situações cotidianas nas quais é possível identificar misturas 

(café com leite, água e sabão, leite e chocolate em pó, água e sal, água 

e óleo, resíduos de poluição no ar, no solo e na água etc.); 

• Identificar as misturas com base em propriedades físicas observáveis 

como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e 

número de fases, reconhecendo suas composições; 

• Criar situações para observar as alterações das propriedades físicas 

das substâncias e misturas; Exemplo: água pura vs. água com sal; 

• Discutir situações em que os materiais sofrem transformações quando 

submetidos a determinadas condições de temperatura, luz e umidade. 

Exemplo: desbotamento de pinturas e roupas, ferrugem, amolecimento 

e endurecimento de materiais etc.); 

• Testar, utilizando linguagem científica e diferentes formas de 

registros, as transformações que ocorrem em materiais do dia a dia 

quando submetidos a certas condições de temperatura 

(aquecimento/resfriamento), de radiação (luz) e de umidade; 

• Investigar técnicas para redução dos efeitos das variações de 

temperaturas, da incidência de radiação e da umidade sobre os 

materiais (Exemplos.: utilização de resinas, de vernizes, vulcanização 

etc.); 

• Relatar situações em que se observam transformações irreversíveis 
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dos materiais ocasionadas por variações de temperatura; 

• Testar e concluir que, ao ser submetida a certas condições de 

temperatura, a matéria pode sofrer transformações reversíveis (como 

mudanças no estado físico da água) e irreversíveis (como o cozimento 

do ovo, a queima do papel etc.); 

• Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades 

físicas dos materiais como densidade, condutibilidade elétrica e 

térmica, magnetismo, dureza, elasticidade e 

outros; 

• Examinar a relação entre massa e volume na densidade de materiais; 

• Utilizar pilhas e baterias para testar a condutibilidade elétrica dos 

materiais; 

• Experimentar situações nas quais há condutividade térmica dos 

materiais, 

• Testar a resposta magnética de diversos materiais com o uso de imãs; 

• Investigar as deformações causadas por forças mecânicas, 

considerando a elasticidade e a dureza dos materiais; 

• Relacionar o uso e as aplicações dos materiais com suas propriedades 

físicas; 

• Investigar em que estado físico a água se apresenta em diferentes 

ambientes e ecossistemas; 

• Relacionar a variação da temperatura com a mudança de estado físico 

da água; 

• Associar as mudanças de estado físico da água com o ciclo 

hidrológico; 

• Discutir a importância do ciclo hidrológico para as sociedades 

humanas; 

• Associar as condições climáticas do Cerrado ao ciclo hidrológico 

local; 

• Analisar, considerando a realidade local, as implicações do ciclo 

hidrológico na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no 

fornecimento de água potável; 

• Examinar situações em que a retirada da cobertura vegetal 

(desmatamento e queimadas) causa impacto na conservação do solo, 

dos cursos de água e na qualidade do ar atmosférico; 

• Conhecer a relação entre cobertura vegetal e o ciclo hidrológico. 

6° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

• 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; 

• Caracterizar e classificar em homogênea e heterogênea a mistura de 

substâncias como água e sal, água e óleo, água e areia etc; 

• Reconhecer a formação de novas substâncias a partir da mistura de 

substâncias distintas, comparando suas características; 

• Identificar a ocorrência de transformações químicas a partir da 

comparação entre o estado inicial do sistema (reagentes) e o estado 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional  do Plano Pi lo to   
Centro de  Ens ino Fundamenta l  01 do Planal to   

 

79 

final (produtos); 

• Explorar, experimentalmente, as transformações químicas usuais na 

culinária (corrosão, mistura de bicarbonato de sódio e vinagre, dentro 

outras possibilidades); 

• Reconhecer e caracterizar os métodos de separação de substâncias; 

• 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; 

• Apontar a presença, no cotidiano, de materiais sintéticos, avaliando os 

benefícios e os impactos ambientais para a produção e descarte desses 

materiais. 

 

7° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

Ciências 

• Selecionar e observar o funcionamento de ferramentas simples de uso 

cotidiano como tesouras, alicates, pinças, cortadores de unhas etc., 

identificando similaridades e diferenças entre os pontos de apoio; 

• Compreender e descrever os princípios físicos envolvidos nas 

máquinas simples como pontos de apoio e pontos de aplicação de 

forças. 

• Avaliar e calcular a vantagem mecânica de máquinas como alavancas, 

alicates, pinças, tesouras e outras máquinas simples de uso caseiro; 

• Construir e testar máquinas simples que facilitem o trabalho humano 

utilizando materiais alternativos; 

• Discutir os impactos do uso das máquinas simples no 

desenvolvimento das sociedades ao longo da história; 

• Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica acompanhando 

como a temperatura de um corpo varia em diferentes situações 

cotidianas; 

• Reconhecer o papel dos ventos, da umidade do ar e da temperatura 

ambiente na sensação térmica; 

• Realizar experimentos controlados que induzam a ideias de que há 

trocas de calor entre corpos, como, por exemplo, entre o gelo e suco 

numa caixa de isopor; 

• Concluir que objetos com diferentes temperaturas, num ambiente 

termicamente isolado, trocam calor entre si até atingir a mesma 

temperatura (equilíbrio térmico); 

• Avaliar as alternativas tecnológicas para melhorar o conforto térmico 

de ambientes. 
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8° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

• Reconhecer as diferentes fontes e tipos de energia utilizadas nas 

residências e cidades; 

• Classificar as fontes de energia em renováveis e não renováveis; 

• Propor e implementar medidas que possibilitem a substituição do uso 

de energias não renováveis por renováveis; 

• Identificar e descrever as funcionalidades dos componentes que fazem 

parte do circuito e dos aparelhos elétricos de uma residência como, 

fios, interruptores, lâmpadas, LEDs, disjuntores, pilhas, baterias etc; 

• Organizar, de diferentes maneiras lógicas, os componentes do circuito 

elétrico de modo a possibilitar seu funcionamento; 

• Montar circuitos que possibilitem simular uma instalação elétrica 

residencial; 

• Identificar os tipos de transformação de energia que ocorrem em 

aparelhos elétricos residenciais como chuveiro, ferro, TV e 

liquidificador; 

• Classificar os equipamentos elétricos de uso cotidiano de acordo com 

as transformações de energia que ocorrem em seu funcionamento (da 

energia elétrica para térmica, luminosa, sonora, mecânica etc.); 

• Discutir as características dos aparelhos que apresentam maior 

consumo de energia e apontar soluções para o uso racional; 

• Identificar as potências de diversos aparelhos elétricos residenciais; 

• Relacionar a potência do aparelho ao consumo de energia; 

• Estimar o tempo médio de uso mensal de aparelhos elétricos; 

• Calcular o consumo de energia elétrica relacionando potência e tempo 

médio de uso para cada eletrodoméstico. 

 

9° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Ciências 

• Apontar situações do cotidiano em que as mudanças de estados 

físicos de materiais podem ter impactos significativos; 

• Discutir as mudanças de estados físicos da matéria, identificando as 

variáveis envolvidas nesses processos; 

• Explicar as transformações de estado físico com base no modelo de 

constituição submicroscópica da matéria; 

• Propor mecanismos para evitar as mudanças de estado da matéria em 

situações que estas são indesejáveis; 

• Identificar nas situações cotidianas as transformações que ocorrem na 

natureza, nas fábricas, nos veículos, no nosso corpo, relacionando-as 

aos diferentes tipos de reações químicas;  

• Reconhecer e distinguir reagentes e produtos de uma reação química, 

estabelecendo proporções entre suas massas; 

• Discutir a formação de novas substâncias a partir da quebra e 

formação de ligações entre os elementos químicos; 

• Associar a ocorrência dos elementos químicos ao mundo natural e 

relacioná-los à manutenção da vida e ao mundo tecnológico; 

• Reconhecer que modelos são descrições aproximadas da realidade, 
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com limitações e aplicações em situações específicas; 

• Analisar a evolução dos principais modelos da estrutura da matéria, 

considerando contextos históricos, sociais e tecnológicos; 

• Discutir os modelos que descrevem mais apropriadamente os átomos 

e a composição de moléculas simples; 

• Discutir se as cores dos ambientes influenciam na temperatura, na 

claridade, no bem estar, na percepção e no ofuscamento de objetos. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

1° ano / 2° ano / 3° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

• Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de 

vivência; 

• Identificar as características do meio ambiente próximo à escola e do 

seu lugar de vivência, reconhecendo diferenças e semelhanças e como 

contribuir para preservar essas paisagens; 

• Identificar espaços de convivência e seu papel para a comunidade 

escolar e circunvizinha; 

• Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de 

vivência e na região circunvizinha; 

• Compreender a sociedade como agente transformador de paisagens, 

identificando características e funcionamento de paisagens urbanas e 

do campo; 

• Conhecer o uso sustentável de recursos naturais e a reciclagem de 

diferentes recursos no âmbito familiar, na escola e na sociedade; 

• Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de 

vivência, na região circunvizinha e na sua cidade; 

• Identificar as atividades produtivas, profissões e ocupações que 

repercutem na natureza; 

• Compreender a ação da sociedade nas questões socioambientais locais 

e em espaços distantes e seus impactos em diferentes espaços e tempos, 

reconhecendo a importância do cuidado e preservação do meio em que 

vive; 

• Compreender a divisão do trabalho realizada por diferentes grupos 

sociais, considerando questões de gênero e tendo em vista as atividades 

produtivas da cidade e do campo; 

• Relacionar a evolução dos meios de transporte e de comunicação, 

suas funções, a partir do avanço das tecnologias; 

• Utilizar a linguagem cartográfica para se localizar, obter informações 

e interpretar a organização geográfica; 

• Explorar os diferentes tipos de mapas, suas aplicações, legendas e 

escalas. 
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4° e 5° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

Geografia 

• Reconhecer o Distrito Federal a partir de sua história, seus símbolos, 

seu sistema administrativo, percebendo a pluralidade cultural, a 

biodiversidade, as atividades econômicas e suas relações com a 

qualidade de vida e a sustentabilidade; 

• Perceber as relações de interdependência entre a cidade e o campo, 

comparando os diferentes modos de vida desses grupos sociais; 

• Compreender a formação espacial das regiões administrativas do DF; 

• Analisar os aspectos da ocupação, as condições de moradia e o índice 

de qualidade de vida das Regiões Administrativas do DF; 

• Identificar o papel da sociedade na transformação do espaço 

geográfico, conhecendo as manifestações cotidianas naturais e as 

produzidas pelas sociedades na modificação das paisagens; 

• Relacionar as questões econômicas, políticas, ambientais e as 

desigualdades sociais em sua localidade e nas regiões brasileiras; 

• Identificar as desigualdades sociais impressas na paisagem e no 

espaço geográfico, em sua localidade; 

• Investigar a dinâmica dos principais problemas ambientais globais; 

• Reconhecer os diversos tipos de poluição, discutindo atitudes para a 

preservação ambiental e soluções para superar a degradação ambiental; 

• Identificar as diversas fontes de energia nos processos produtivos;  

• Compreender a organização do espaço geográfico e o funcionamento 

da natureza em suas manifestações cotidianas; 

• Caracterizar o papel das sociedades na construção e produção das 

paisagens regionais, considerando suas relações com a indústria, o 

comércio e as características regionais. 

 

6° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

Geografia 

• Compreender a expressão da ciência geográfica nas leituras do mundo 

e na observação e explicação de fatos, fenômenos e processos naturais 

e sociais, interpretando a relação com seu lugar de vivência; 

• Utilizar a cartografia identificando suas técnicas de representação, 

localização e de orientação; 

• Conhecer e caracterizar os movimentos do planeta Terra e sua 

estrutura; 

• Examinar as dinâmicas do relevo, solo, clima, vegetação e 

hidrografia; 

• Problematizar alterações nas dinâmicas naturais produzidas pelas 

sociedades com fins econômicos, sociais e culturais e seus impactos 

ambientais e a transformação das Paisagens; 

• Analisar as interações das sociedades com a natureza a partir do 

trabalho, dos processos de produção, da industrialização e do 

surgimento das cidades. 
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7° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

• Localizar e identificar o Brasil no mundo, interpretando as dinâmicas 

espaciais da sociedade, da natureza e suas relações; 

• Elaborar e interpretar mapas temáticos, com base em dados 

socioeconômicos das regiões Brasileiras; 

• Pesquisar aspectos de renda, idade, gênero, raça, etnicidade, 

quantitativo e a distribuição da população brasileira comparando com 

outros países; 

• Analisar a organização do espaço brasileiro, fatores que influenciam, 

aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais, 

enfatizando diferenças regionais; 

• Problematizar o modo de produção, a circulação e o consumo de 

mercadorias com as desigualdades sociais e os impactos ambientais; 

• Discutir a incorporação do processo de industrialização na agricultura 

brasileira e suas consequências sociais e ambientais; 

• Compreender os conceitos de território e territorialidade a partir da 

análise da formação territorial do Brasil e das lutas por direitos sociais; 

• Investigar ações e práticas ecológicas de conservação e preservação 

do patrimônio ambiental, conhecendo Unidades de Conservação no DF 

e comparando-as com as Unidades de Conservação em outras Regiões 

do Brasil. 

 

8° ano  

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

Geografia 

• Localizar e identificar as características das paisagens a partir dos 

aspectos físicos, populacionais e socioculturais que compõem os 

continentes americano e africano; 

• Elaborar e analisar formas de representação gráfica e cartográfica; 

• Pesquisar e coletar informações de fontes variadas, organizá-las, 

analisá-las e apresentá-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; 

• Analisar a formação territorial da América Latina; 

• Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos do continente africano. 

9° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

Geografia 

• Localizar, identificar e analisar as características físicas e territoriais 

dos continentes: Europa, Ásia, Oceania e Antártica; 

• 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; 

• Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 

econômicas mundiais no processo de globalização; 

• Identificar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, 
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sociais e econômicos do continente europeu. 

 

HISTÓRIA 

 

1°, 2° e 3° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

História 

• Construir a sua identidade como sujeito individual e coletivo; 

• Identificar registros históricos (certidão de nascimento, calendários, 

cartas, fotos, álbuns) observando seus usos sociais numa perspectiva 

cidadã; 

• Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das 

lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família 

e/ou de sua comunidade; 

• Identificar o contexto histórico dos espaços de convivência como 

elementos constituintes de sua identidade, reconhecendo as 

especificidades dos hábitos e das regras que os regem; 

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais 

e de outras épocas e lugares; 

• Apropriar-se da história de sua família, da escola e da comunidade, 

percebendo-se como cidadão pertencente a esses grupos e como 

sujeitos históricos; 

• Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que 

aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de 

parentesco; 

• Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município 

e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam 

a formação da cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida 

urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas etc; 

• Selecionar, por meio da consulta de diversas fontes, e registrar 

acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em 

que vive; 

• Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou 

região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim 

sejam considerados; 

• Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender 

seus significados. 

 

4° e 5° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

História 

• Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no 

tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e 

permanências ao longo do tempo; 

• Conhecer as mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo 

os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade 

(nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da 

indústria etc.); 

• Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e 

discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, 
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tomando como ponto de partida o presente; 

• Descrever as transformações ocorridas nos meios de comunicação 

(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, Internet e demais 

tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus 

significados para os diferentes grupos ou estratos sociais; 

• Analisar as motivações dos processos migratórios em diferentes 

tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas 

regiões de destino; 

• Reconhecer a necessidade de conviver eticamente com o outro, 

conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, costumes e modos de 

viver, na busca da eliminação da discriminação e do preconceito; 

• Conhecer e manusear os documentos que subsidiam os direitos 

conquistados ao longo da história, compreendendo os devidos 

contextos em que foram promulgados; 

• Associar a noção de cidadania aos princípios de respeito à 

diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos; 

• Reconhecer e respeitar a diversidade sociocultural, étnico-racial e de 

gênero que compõem a sociedade atual; 

Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, 

relacionando-os com o espaço geográfico ocupado; 

• Compreender os papéis dos povos indígenas, das diversas sociedades 

africanas e dos povos europeus na sociedade brasileira e suas 

implicações sociais na atualidade; 

• Identificar os mecanismos de organização do poder político com 

vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de 

ordenação social. 

 

6° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

História 

• Compreender o processo de construção da narrativa histórica e a 

importância da História na formação das identidades, respeito às 

diferenças (alteridade) individuais, intelectuais, físicas, religiosa, 

socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de 

idade e culturais, construção da cidadania; 

• Compreender diferentes formas de noção de tempo e periodização dos 

processos históricos (continuidades e rupturas); 

• Conhecer a problemática etnocêntrica sobre os marcos de 

historicidade que definem a periodização da História a partir da escrita; 

• Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o 

significado das fontes que originaram determinadas formas de registro 

em sociedades e épocas distintas; 

• Conhecer e comparar algumas hipóteses científicas sobre o 

surgimento da espécie humana na África e sua historicidade; 

• Descrever as teorias acerca da chegada dos seres humanos à América; 

• Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território 

americano; 

• Compreender as diferentes tradições indígenas que compunham o 

Brasil. 
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7° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

História 

• 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 

ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico; 

• Conhecer aspectos e processos específicos das sociedades africanas 

antes da chegada dos europeus, com destaque 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. 

 

8° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

História 

• Conhecer as particularidades político-sociais da Inglaterra do século 

XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa; 

• Compreender os principais aspectos conceituais do iluminismo e do 

liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo 

contemporâneo; 

• Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 

circulação de povos, produtos e culturas; 

• Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e no mundo; 

• Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, 

articulando as temáticas locais aos processos ocorridos na Europa e nas 

Américas. 

 

9° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

História 

• Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da República no Brasil; 

• Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade 

brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados; 

• Discutir a importância da participação da população negra na 

formação econômica, política e social do Brasil; 

• Compreender o sistema oligárquico brasileiro da primeira república, 

efetivado por práticas clientelistas e identificar permanências dessas 

práticas políticas na atualidade; 

• Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade 

brasileira e avaliar suas contradições; 

• Relacionar a industrialização com a formação do movimento operário 

brasileiro no início do século XX identificando as ideologias presentes, 

especialmente o anarquismo e pautas operárias; 

• Analisar a emergência de movimentos sociais urbanos e rurais, 

traçando paralelo com movimentos populares da atualidade; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional  do Plano Pi lo to   
Centro de  Ens ino Fundamenta l  01 do Planal to   

 

87 

• Identificar as condições políticas que viabilizaram a vitória do 

movimento de 1930; 

• Discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural 

no Brasil; 

• Reconhecer o papel das mulheres na luta por direitos, em especial os 

trabalhistas e o direito ao voto na primeira metade do século XX; 

• Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as 

pautas dos povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das 

populações afrodescendentes. 

 

 

 

Língua estrangeira - INGLÊS 

 

6° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

Inglês 

• Construir laços afetivos e convívio social demonstrando respeito e 

empatia na língua estudada; 

• Compreender funções e usos sociais da língua estudada; 

• Usar a língua de forma colaborativa; 

• Iniciar processo de sensibilização em relação ao estudo de uma nova 

língua com ênfase no caráter lúdico; 

• Relacionar aspectos da língua estrangeira com a língua materna; 

• Respeitar e valorizar diversas composições familiares e a vida 

comunitária em distintas culturas; 

• Interagir para responder dúvidas; 

• Solicitar esclarecimentos em situações formais e informais; 

• Levantar hipóteses sobre a finalidade de um texto; 

• Desenvolver a capacidade de fazer leituras rápidas para compreensão 

geral e específica do texto; 

• Compreender diferentes gêneros textuais; 

• Saber utilizar adequadamente recursos que auxiliem no processo de 

compreensão textual; 

• Compreender itens lexicais observando referentes contextuais; 

• Desenvolver a compreensão de textos verbais e não verbais; 

• Acessar e ler textos na língua estudada, com mediação do 

professor(a), de modo a ampliar conhecimentos lexicais em situações 

e contextos significativos. 

 

7° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

• Comunicar-se, respondendo e fazendo perguntas com expressões 

usuais e familiares para apresentar-se e apresentar alguém; 

• Apresentar e compreender pontos de vista sobre assuntos familiares 

em situação de interação com pessoas ou grupos de pessoas; 

• Entrevistar colegas para conhecer suas histórias de vida e 

compartilhar informações pessoais; 

• Produzir textos orais diversos; 
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• Saber compor narrativas sobre acontecimentos ou situações de ordem 

pessoal; 

• Apresentar informações adquiridas em interações (entrevistas, 

diálogos simples etc.); 

• Relatar conteúdo de produções autorais; 

• Reconhecer ideias principais e de suporte na estrutura e organização 

de parágrafos, assim como estratégias de caráter imagético utilizadas 

na comunicação; 

• Ler textos narrativos e analisar possíveis estratégias usadas em sua 

elaboração para estímulo da curiosidade do leitor. 

 

8° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

• Comunicar-se de forma clara e coerente, em diferentes ambientes de 

interação, acerca de assuntos corriqueiros, fazendo uso de estratégias 

para descrever objetos, situações e pessoas e para negociar sentidos na 

expressão de opiniões e perspectivas; 

• Saber utilizar estratégias verbais e não verbais no intercâmbio de 

informações e opiniões; 

• Fazer uso da gradação de qualidades e circunstâncias, assim como 

vocábulos e sintagmas que expressem quantificações, de modo a criar 

imagens mentais claras sobre o que se quer descrever; 

• Desenvolver a capacidade de expressão de respeito ao diferente e de 

valorização de percepções influenciadas por outras visões de mundo; 

• Desenvolver a compreensão de textos orais, multimodais, de cunho 

informativo/jornalístico e artístico na língua estudada para sua 

utilização como instrumento de acesso a informações e ampliação de 

conhecimentos e percepções de mundo; 

• Construir sentido global de textos orais por meio da relação de suas 

partes com o assunto principal e informações mais relevantes, de modo 

a desenvolver progressivamente a capacidade de ouvir e compreender 

diferentes níveis de fala e ampliar a possibilidade de acesso a 

informações e a diferentes visões de mundo; 

• Desenvolver a estesia literária por meio da leitura de textos narrativos 

e poéticos na língua estudada;  

• Ler e interpretar contos, romances, poemas e outros textos de cunho 

artístico-literário, em versão original ou adaptada, como forma de 

desenvolvimento do conhecimento e do apreço pela literatura nacional 

e estrangeira. 

 

9° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

• Comunicar-se de forma clara, coerente e persuasiva na língua 

estudada, partindo de uma escuta ativa e acolhedora no que concerne a 

diferentes percepções de mundo; 

• Expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, levando-se 

em conta o contexto do outro e do grupo; 

• Desenvolver a compreensão de textos orais e multimodais de cunho 
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Inglês 

argumentativo; 

• Reconhecer contextos de expressão de recomendações, necessidades, 

obrigações e possibilidades; 

• Analisar e refletir sobre posicionamentos defendidos e refutados em 

textos orais que tratem de temas de interesse social e coletivo, 

objetivando o desenvolvimento do pensamento crítico e o respeito à 

diversidade; 

• Identificar recursos de persuasão e argumentação em textos escritos 

na língua estudada; 

• Perceber a importância e estabelecer relações semânticas entre itens 

lexicais na língua estudada em processos de compreensão e 

interpretação textual; 

• Identificar argumentos principais e evidências/exemplos que os 

sustentam. 

 

 

ARTE 

 

1°, 2° e 3° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Arte 

• Explorar a imaginação, a criatividade e a expressividade a partir de 

temas e observação do meio ambiente; 

• Conhecer diferentes cores e experimentar materiais e suportes 

diversos da natureza; 

• Apreciar e reconhecer formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas; 

• Conhecer os monumentos/pontos turísticos a fim de despertar o 

sentimento de pertencimento e a apropriação do patrimônio cultural e 

ambiental da cidade; 

• Criar, explorar e expressar-se a partir de temas e observação do meio 

ambiente; 

• Identificar diferentes cores e experimentar materiais e suportes 

diversos da natureza; 

• Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de 

criação artística; 

• Associar imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas com 

temas, contextos e pensamentos distintos, reconhecendo a diversidade 

cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras; 

• Criar formas artísticas, exercitando a imaginação e o potencial 

criativo; 

• Explorar e reconhecer e identificar elementos constitutivos das artes 

visuais; 

• Produzir trabalhos artísticos a partir de temas e observação do meio 

ambiente; 

• Selecionar técnicas, materiais e suportes para a produção de imagens 

justificando suas escolhas a fim de desenvolver o processo criativo; 

• Relacionar e compreender criticamente formas distintas das artes 

visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais; 
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• Analisar imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas 

brasileiras com temas, contextos e pensamentos, reconhecendo a 

diversidade cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras 

para ampliar o repertorio cultural; 

• Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que 

contextualizem a ação criadora. 

 

4° e 5° anos 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte 

• Reconhecer e valorar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais e nacionais; 

• Conhecer obras de arte sobre a diversidade cultural presente no 

Distrito Federal; 

• Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor; 

• Conhecer os fundamentos da linguagem visual e aplicar seus 

princípios em criação de trabalhos artísticos variados; 

• Apreciar obras artísticas, observando fundamentos da linguagem 

visual a fim de estabelecer conceitos e significados propostos; 

• Pesquisar e conhecer três dos maiores protagonistas na cena da 

construção de Brasília, estabelecendo a relação de elementos visuais 

como formas geométricas, volume, equilíbrio, e dinâmica de cores e 

traços (linhas) com a Arquitetura; 

• Conhecer o patrimônio artístico do Distrito Federal; 

• Frequentar espaços culturais diversos; 

• Selecionar técnicas, materiais e suportes para a produção de imagens 

justificando suas escolhas a fim de desenvolver o processo criativo; 

• Pesquisar e conhecer as diversas áreas de produção e trabalhos 

artísticos; 

• Elaborar trabalhos que utilizem de aspectos artísticos visuais da 

diversidade brasileira; 

• Reconhecer e valorar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das Artes Visuais nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais e nacionais e 

Internacionais; 

• Reconhecer e valorar a influência de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais, nacionais e universais; 

• Conhecer a diversidade cultural como meio de construção da 

identidade coletiva; 

• Compreender as diferentes características das cores e elaborar novos 

parâmetros de conhecimento; 

• Apreciar obras artísticas, identificando fundamentos da linguagem 

visual e estabelecendo conceitos e significados propostos por artistas; 

• Estabelecer relações entre elementos (objetos, formas) de diferentes 

proporções; 

• Conhecer, apreciar e valorizar o patrimônio artístico do Distrito 

Federal; 
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• Frequentar espaços culturais diversos, conhecendo aspectos 

importantes na formação estética e visual; 

• Construir imagens a partir da seleção e pesquisa de materiais, suportes 

e técnicas que melhor dialogam com as produções dos estudantes a fim 

de desenvolver o potencial criativo. 

 

6° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 

7° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Arte 

• Apreciar manifestações artísticas ao longo da história e suas 

influências e contribuições como instrumento de transformação 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 artísticos e 

culturais brasileiros; 

• Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis e outros. 
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8° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em diversas 

culturas, conhecendo, respeitando e observando sua constante mudança; 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos das artes 

visuais contextualizando-os nos movimentos artísticos; 

• Compreender a influência de estilos/movimentos ocidentais do século 

XX sobre produções visuais brasileiras; 

• Entender a produção visual como produto cultural sujeito à análise e 

ao entendimento; 

• Reconhecer a importância do diálogo entre as diversas áreas do 

conhecimento, reforçando a importância da Arte na formação da 

sociedade por meio de estilos/movimentos artísticos e culturais, bem 

como identificá-los 

dentro do contexto histórico vigente; 

• Analisar e experimentar diferentes representações artísticas, como 

linguagem estética e comunicacional; 

• 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; 

• Compreender e reconhecer diferentes modalidades da linguagem 

visual como forma de comunicação humana; 

• Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, 

entendimento e fruição da produção visual; 

• Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de expressões artísticas 

responsáveis pela formação da arte brasileira, além de identificar 

diversos artistas e suas características. 

 

9° ano 

Componente Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Arte 

• Compreender manifestações artísticas em diversos continentes e sua 

influência na arte realizada no Brasil; 

• Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a cultura 

produzida pela humanidade; respeitar e valorizar a diversidade cultural e 

perceber a arte como linguagem expressiva estética e comunicacional; 

• Reconhecer diferentes tipos de obra de arte e suas características 

próprias e compreender tendências artísticas do século XX; 

• Desenvolver a capacidade de leitura e análise de elementos de artes 

visuais, contextualizando-os em movimentos artísticos do século XX até 

os dias atuais; 

• Relacionar os elementos da linguagem visual às produções históricas e 

imagens cotidianas; 

• Reconhecer influências da ciência e da tecnologia sobre produções 

visuais do século XX, a fim de perceber desdobramentos no cenário 

mundial de novas tecnologias digitais relacionadas à arte; 

• Compreender o universo poético da linguagem visual; 

• Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude 

de busca pessoal e ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a 
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emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir 

produções artísticas. 
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11- Plano de ação para a implementação da Proposta Pedagógica 
 

 

Dimensão da gestão pedagógica 

 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADOR

ES 

RESPONSÁV

EIS 

PRAZOS RECURSO

S 

NECESSÁR

IOS 

 Abarcar o 

monitoramento 

das atividades 

pedagógicas;  

 

Acompanhar a 

implementação 

e a execução 

dos 

planejamentos 

(visando-se o 

cumprimento 

dos objetivos de 

aprendizagem, 

estratégias de 

intervenção, 

reagrupamentos

, eixos 

transversais 

etc);  

 

Verificar a 

execução dos 

projetos 

propostos pela 

PP (que em 

seus textos 

trazem a 

duração, 

execução e 

monitoramento) 

 

Monitorar as 

coordenações 

pedagógicas e a 

própria PP.  

 

Monitorar a 

execução, 

planejamento e 

implementação dos 

objetivos desse 

plano de ação 

pedagógico, 

utilizando-se, 

principalmente, das 

coordenações 

coletivas, 

elaborando-se 

relatórios 

semanais, 

checando-se o 

estudo dessa PP e 

estudando-o em no 

mínimo 5% ao 

longo da semana. 

As reuniões 

marcadas 

serão 

realizadas 

pelos 

professores, 

coordenador

es, equipe 

gestora (nas 

coordenaçõe

s 

pedagógicas

) e os 

próprios 

alunos nos 

momentos 

de 

autoavaliaçã

o (sempre 

que os 

professores 

julgarem 

necessário) 

e conselhos 

de classe, 

que devem 

acontecer, 

pelo menos 

uma vez por 

bimestre. 

 

Os indicadores 

serão 

visualizados a 

partir das 

coordenações, 

com a 

elaboração de 

relatórios de 

aprendizagens 

dos alunos 

São os 

professores, 

equipe gestora, 

coordenadores e 

alunos. 

 

As reuniões serão 

semanais nos 

momentos de 

coordenação, e com 

os alunos, os 

momentos ficarão a 

cargo dos professores, 

sempre que julgarem 

necessário e pelo 

menos uma vez por 

bimestre no momento 

de conselho de classe. 

 

Os recursos 

necessários 

são os 

recursos 

humanos, o 

encaixe de 

tempo nas 

coordenaçõe

s e reuniões 

para a 

análise de 

dados 
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Dimensão da gestão de resultados educacionais 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADOR

ES 

RESPONSÁV

EIS 

PRAZOS RECURSO

S 

NECESSÁR

IOS 

Monitorar o 

rendimento e 

aprendizagem 

dos estudantes, 

com base nos 

objetivos de 

aprendizagem; 

 

- Mapear os 

estudantes que 

necessitem de 

um 

acompanhamen

to diferenciado; 

 

- Mapear os 

estudantes que 

serão 

reagrupados ou 

que terão 

projetos 

interventivos ao 

longo do ano 

para a sua 

execução; 

 

- Acompanhar 

as mudanças 

quanto à 

aprendizagem 

desses 

estudantes; 

 

- Usar as 

estatísticas das 

provas Brasil e 

diagnóstica 

como base de 

apoio e 

intervenção. 

Através do 

acompanhamento e 

planejamento com 

os professores, 

ainda numa 

parceria com os 

responsáveis, serão 

feitas reuniões nos 

espaços de 

coordenação, 

mensalmente, para 

executar as ações 

pedagógicas 

necessárias para os 

estudantes 

mapeados nos 

objetivos, 

buscando-se 

acompanhar os 

estudantes num 

percentual de 

100%. 

Dentre 

tantas ações 

possíveis, há 

os 

reagrupame

ntos, as 

intervenções 

em sala, os 

feedbacks 

aos alunos 

(de maneira 

individual), 

os pós e pré-

conselhos de 

classe e os 

projetos 

interventivo

s como as 

grandes 

linhas de 

ação da 

escola. 

Acredita-se 

sempre no 

diálogo com 

os alunos e 

responsáveis

, buscando-

se outras 

soluções, 

como 

planejament

o de estudo, 

aulas de 

reforço e 

acompanha

mento dos 

alunos em 

casa pelos 

responsáveis

. 

Resultados de 

provas 

bimestrais, 

resultados 

qualitativos dos 

conselhos de 

classe e demais 

avaliações 

efetivadas na 

escola 

A equipe 

gestora, 

professores, 

coordenadores e 

alunos são os 

responsáveis 

pelo bom 

andamento 

desse plano de 

ação. 

Esse plano durará o 

ano todo e ocorre 

sempre que os alunos 

forem mapeados e 

necessitarem desse 

acompanhamento 

Tempo nas 

coordenaçõe

s, recursos 

humanos 
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Dimensão da gestão participativa 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADOR

ES 

RESPONSÁV

EIS 

PRAZOS RECURSO

S 

NECESSÁR

IOS 

Aumentar a 

participação de 

toda a 

comunidade 

escolar nas 

atividades da 

escola através 

dos conselhos 

escolares, APM 

(em reativação) 

e canais de 

comunicação, 

como as 

reuniões. 

Fazer claro os 

avisos e 

convocações para 

as reuniões dos 

conselhos, APM e 

outras, que 

ocorrem 

impreterivelmente 

em cada bimestre, 

visando uma 

participação mais 

efetiva de todos, 

estimando-se até o 

final do ano uma 

participação de 

pelo menos 30% a 

mais do que no 

início do ano. 

Monitorar 

através de 

documentos 

as 

deliberações 

tomadas em 

reuniões 

para que 

sejam 

cumpridas. 

Fazer dados 

estatísticos com 

os pagamentos 

de APM e com 

as assinaturas 

das atas de 

reuniões 

Os responsáveis 

serão os 

constituintes de 

cada grupo, que 

irão se reunir 

sempre que as 

convocações 

forem feitas, 

tornando-as 

claras e bem 

divulgadas por 

todos da escola. 

Todas as ações terão 

culminância 

bimestral, sendo 

executadas mês a mês 

Recursos 

humanos 

 

 

Dimensão de gestão de pessoas 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADOR

ES 

RESPONSÁV

EIS 

PRAZOS RECURSO

S 

NECESSÁR

IOS 

Estabelecer 

maneiras de 

contato e 

avaliação 

constantes dos 

combinados e 

projetos 

constantes no 

PPP; 

 

Monitorar o 

acompanhamen

to dos pais com 

as atividades 

cotidianas de 

seus filhos; 

 

Buscar um 

Usar as 

coordenações e 

reuniões como 

espaço de reflexão 

e acompanhamento 

para tomada de 

decisões, 

desenvolvimento 

profissional, 

usando-se também 

do momento das 

aulas para a troca 

de informações 

com os alunos. Nas 

coordenações, pelo 

menos, 25% do 

tempo será 

investido em temas 

Serão 

realizadas 

nas 

coordenaçõe

s, reuniões 

propostas e 

nas aulas. 

Observações 

realizadas pelos 

professores em 

coordenação 

pedagógica.  

Professores, 

coordenadores, 

equipe gestora, 

alunos e 

responsáveis, 

ao longo do ano 

todo ou sempre 

que se fizer 

necessário em 

convocação 

extraordinária. 

Esses indicadores 

serão avaliados 

semanalmente. 

Recursos 

humanos  
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espaço de 

contínuo 

desenvolviment

o profissional 

na escola, 

através de 

palestras, 

cursos, 

parcerias; 

 

Acompanhar o 

desenvolviment

o dos 

profissionais da 

escola; 

 

 Tornar claros 

os direitos e 

deveres de toda 

a comunidade 

escolar através 

do estudo de 

documentos 

normativos. 

de formação. 

 

 

Dimensão de gestão financeira 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADOR

ES 

RESPONSÁV

EIS 

PRAZOS RECURSO

S 

NECESSÁR

IOS 

Promover a 

gestão 

financeira da 

escola de 

acordo com os 

princípios de 

autonomia, 

transparência, 

competência e 

ética, para 

gerenciar os 

recursos 

materiais, 

financeiros e 

humanos sob os 

ditames da Lei, 

de modo a 

garantir o 

avanço nos 

processos 

pedagógicos; 

Fazer reuniões 

públicas, pelo 

menos 

bimestralmente, 

visando à prestação 

de contas, os gastos 

escolares da APM 

e mostrar as 

principais decisões 

administrativas na 

escola, fazendo 

aumentar em 100% 

a visibilidade das 

decisões. 

As reuniões 

públicas 

serão um 

dos 

instrumento

s para 

tornamos 

claras as 

decisões 

financeiras e 

administrati

vas, nas 

quais, serão 

mostradas as 

principais 

decisões e 

feitas as 

prestações 

de contas 

necessárias. 

Serão 

analisados pelas 

prestações de 

contas 

Equipe gestora Fim de cada bimestre 

ou sempre que se 

fizer necessário 

Recursos 

humanos 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional  do Plano Pi lo to   
Centro de  Ens ino Fundamenta l  01 do Planal to   

 

98 

- Prestar contas 

dos recursos 

financeiros 

utilizados por 

meio de 

publicações 

periódicas para 

a comunidade 

escolar; 

- Assegurar 

mecanismos de 

suporte para 

utilização com 

eficiência dos 

recursos 

descentralizado

s diretamente às 

unidades 

escolares e 

prestar contas à 

comunidade 

com 

transparência; 

 

 

 

Dimensão da gestão administrativa 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADOR

ES 

RESPONSÁV

EIS 

PRAZOS RECURSO

S 

NECESSÁR

IOS 

Promover a 

gestão 

administrativa 

da escola de 

acordo com os 

princípios de 

autonomia, 

transparência, 

competência e 

ética, para 

gerenciar os 

recursos 

materiais, 

financeiros e 

humanos sob os 

ditames da Lei, 

de modo a 

garantir o 

avanço nos 

processos 

pedagógicos; 

Fazer reuniões 

públicas, pelo 

menos 

bimestralmente, 

visando mostrar as 

principais decisões 

administrativas na 

escola, fazendo 

aumentar em 100% 

a visibilidade das 

decisões. 

As reuniões 

públicas 

serão um 

dos 

instrumento

s para 

tornamos 

claras as 

decisões  

administrati

vas, nas 

quais, serão 

mostradas as 

principais 

decisões  

Serão 

analisadas pela 

consulta às 

decisões 

administrativas 

e publicações 

posteriores  

Equipe gestora  Fim de cada bimestre 

ou sempre que se 

fizer necessário 

Recursos 

humanos 
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Prestar contas 

das decisões 

administrativas 

por meio de 

publicações 

periódicas para 

a comunidade 

escolar; 

 

Acompanhar a 

construção de 

uma escola 

digna para a 

comunidade; 

- Assegurar o 

processo de 

avaliação 

institucional 

mediante 

mecanismos 

internos e 

externos; 

 

Gerenciar 

todos os 

processos da 

escola partindo 

da função social 

da escola 
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12- Acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica 
 

 
A avaliação como parte de um amplo processo de acompanhamento do 

desenvolvimento do Plano Político Pedagógico Escolar será desenvolvida de forma 

processual e numa concepção formativa onde professores, coordenadores, monitores, 

funcionários, Conselho Escolar, pais, alunos e direção farão suas observações sobre processo 

de desenvolvimento das atividades.  

Serão realizadas no inicio dos semestres, preferencialmente no dia letivo temático. 

Desse modo, além das atividades realizadas, também serão avaliados os sujeitos nelas 

envolvidos considerando os recursos disponíveis para o trabalho.  

Também, após o término do ano letivo propostas complementares serão feitas, 

observações orais dos envolvidos e das crianças sobre o desenvolvimento do projeto, 

chamando a atenção de todos para a responsabilidade de cada um e do grupo como um todo 

para um bom desenvolvimento do trabalho. E sempre que se fizer necessária pois a avaliação 

é um processo continuo e constante. 

O acompanhamento do projeto será feito pela equipe gestora da escola, em parceria 

com os coordenadores, através de relatos orais e escritos, reuniões, momentos de 

planejamento e observação da participação.  

A avaliação será composta por elementos quantitativos e qualitativos, pesquisas, 

questionários, entrevistas e reuniões com a Comunidade Escolar.  
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14- Anexos 
 

Questionários utilizados na coleta de dados 

 

Questionário para a elaboração da Proposta Pedagógica da escola  
(ALUNOS) 
 
1- Qual o seu nome? ________________________________________________ 
2- Qual a sua série e turma? _______________________________________ 
3- Qual a sua idade? ________________ 4- Qual o seu sexo? (     ) feminino (     ) 
masculino 
5- Você se considera: (     ) branco (     ) negro (     ) pardo (     ) asiático (     ) 
indígena (     ) outro  
6- Há quanto tempo está no CEF 01 do Planalto? ___________________________ 
7- Onde você mora?  (     )  Vila Planalto (     ) Outro. Qual? ____________________ 
8- Além de você, quantas pessoas moram na sua residência? __________________ 
9- Na sua casa tem: (     ) geladeira (     ) televisão (     ) computador (     ) carro (     ) 
fogão  
10- Quem é o/a chefe de família da sua residência? (     ) pai (     ) mãe (     ) avó/avô 
(     ) Outros 
11- Seus pais são: (     ) casados (     ) separados (     ) não são casados oficialmente 
(     ) não sei 
12- Qual a renda aproximada da sua casa? ________________________________ 
13- Como você se diverte? (     ) televisão (     ) saio com amigos (     ) cinema (     ) 
shopping (     ) casa de parentes/amigos (     ) séries (     ) leituras (     ) jogos 
eletrônicos (     ) jogos em espaços abertos como futebol, volley (     ) Outros. Quais? 
____________________________ 
14- Você gosta da escola? (     ) Sim (     ) Não (     ) Mais ou menos 
15- Do que você mais gosta na escola? (     ) Aulas (     ) Amigos/colegas (     ) 
Estrutura da escola (     ) Professores (     ) Outros. Quais? ___________________ 
16- Você gosta de ler? (     ) Sim (     ) Não (     ) Mais ou menos 
17- Se gosta de ler, o que costuma utilizar para ler? (     ) Celular (     ) livros (     ) 
jornais (     ) revistas (     ) quadrinhos (     ) computador/notebook (     ) só leio na 
escola (     ) só leio nas redes sociais ou celular 
18- Você estuda em casa? (     ) Sim (     ) Não 
19- Você faz os deveres de casa?  (     ) Sim (     ) Não 
20- Qual a sua maior dificuldade na escola? (     ) disciplinas (     ) deveres (     ) 
textos e leituras   (     ) relacionamento com as pessoas (     ) Outros. Qual? 
_____________________________  
21- Quais são os pontos positivos e negativos da escola?  
___________________________________________________________ 
22- Qual a escola dos seus sonhos? 
________________   -__________________________________________    
23- Outras observações e comentários (Utilize o verso) 

Obrigado – Equipe CEF 01 do Planalto  
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A) PROJETO 20 MINUTOS DE LEITURA 

 

1. Introdução 

O projeto “20 minutos de leitura” é um trabalho com a intenção de incentivar o 

interesse do educando pela leitura, visando o seu enriquecimento do vocabulário da língua 

portuguesa. Serão oportunizados livros, revistas, artigos, quadrinhos e demais fontes para 

que os alunos escolham e façam a leitura pelo prazer de conhecer algo novo, pelo 

divertimento e conhecimento.   

 

2. Justificativa 

Melhorar a eficácia do modo de aprender do aluno, fazendo com que ele seja 

capaz de usar novos vocabulários ao se expressar e para realizar atividades do cotidiano, a 

fim de prepará-los para serem cidadãos de sucesso. O projeto também tende a suprir a falta 

de um local apropriado para a leitura na escola, já que não há biblioteca no espaço escolar. 

 

3. Objetivos 

3.1- Objetivos Gerais 

Incentivar a busca pelo conhecimento universal por meio da leitura, além de 

estimular a capacidade de criação de cada ser na sua integralidade. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

A) Treinar a leitura e consequentemente a interpretação de texto que segundo a 

avaliação da maioria dos professores precisa melhorar bastante; 

B) Incentivar o interesse pela leitura e pelos livros; 

C) Aprimorar a leitura e a criatividade, o que refletirá nas disciplinas e 

aprendizado em geral. 

 

4. Público Alvo  

Esse projeto será desenvolvido com todos os alunos dos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental.  
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5. Procedimentos: Ações Pedagógicas 

Durante todo o Ano Letivo, pelo menos uma vez na semana, livros, revistas, 

revistas em quadrinhos são oferecidos aos alunos, que devem escolher o que mais lhe 

agradar e ler durante 20 minutos, o material escolhido. Serão ofertadas aos alunos dos anos 

finais, fichas de leitura para que possam fazer um pequeno resumo e recomendar a leitura a 

algum colega. Outras atividades propostas e que já acontecem nos anos iniciais serão: o 

reconto através de desenhos e escrita ou recontos orais para a turma. 

 

6. Cronograma 

O projeto se estenderá durante todo o ano.  

 

7. Avaliação do Projeto 

O projeto será avaliado pelos próprios alunos e pelos professores, coordenadores e 

equipe gestora através de conversas/debates e fichas de avaliação entregues aos alunos. 

 

8. Recursos Disponíveis na Instituição 

Para a efetivação e sucesso do projeto é necessária a participação efetiva da 

comunidade escolar, professores e coordenadores, bem como os alunos e servidores. 

Com relação aos espaços físicos faz-se necessário o espaço interno de sala de 

aula, disponibilidade de livros literários entre outros de interesse comum. 

 

B) FEIRA DE CIÊNCIAS DO CEF 01 DO PLANALTO 

 

1- Introdução 

É uma ação pedagógica desenvolvida com as séries Iniciais e séries finais de 

acordo com a temática sugerida pela Secretaria de Educação. A atividade tem como intuito 

a iniciação à pesquisa científica e o estímulo à criatividade. 

 

2- Objetivos 

2.1- Objetivo geral 

Propiciar a iniciação científica através da pesquisa e leitura.  
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2.2 – Objetivos específicos 

Incentivar a pesquisa para a aprendizagem; 

Exercitar a criatividade, a oratória e a curiosidade. 

Melhorar a leitura através da pesquisa. 

 

3- Público Alvo 

Alunos das séries iniciais e finais do CEF 01 do Planalto 

 

4- Procedimentos: ações pedagógicas 

Os alunos, com o auxílio dos professores, farão a pesquisa para a elaboração de um 

trabalho a ser apresentado na feira de ciências da escola, o que chamamos de dia da 

culminância. Os projetos desenvolvidos na feira serão apresentados para a própria turma, para 

o grupo de professores avaliadores e por fim, para a escola inteira. São definidos dias para a 

elaboração da pesquisa e trabalhos na própria escola.  

 

5- Avaliação do projeto 

A feira de Ciências será avaliada pelos professores: 50% da avaliação pelo professor 

conselheiro ou regente e 50% pelo grupo de professores que avalia em sala. A avaliação 

também é feita pelos próprios alunos, através dos feedbacks realizados com o professor 

conselheiro/regente. 

 

C) PROJETO VALORES 

 

1. Introdução e justificativa 

O projeto surgiu da demanda por fazer a reflexão acerca de sentimentos e valores 

importantes para a formação de nossos alunos. Em cada bimestre, são trabalhados textos, 

desenhos, vídeos, confecção de cartazes, apresentações teatrais ou outra forma de 

apresentação que façam os alunos refletirem sobre a importância de algum valor ou 

sentimento, aplicando-os à vida.     
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2. Objetivos 

2.1- Objetivo geral 

Refletir sobre os valores essenciais para a formação do ser humano 

 

2.2- Objetivos específicos 

Estimular a leitura e a criatividade dos alunos 

Ler para refletir sobre valores e sentimentos 

Melhorar a proficiência em leitura 

Produzir material que seja apresentado ou exposto na escola 

 

3. Procedimentos: Ações Pedagógicas 

Para este projeto serão usados textos, vídeos, filmes, artigos de revistas ou jornais 

dentre outros materiais que estimulem o debate e a reflexão acerca de valores essenciais 

para o bom convívio em sociedade. A partir dessas reflexões, estimulando uma tempestade 

cerebral, os alunos produzirão textos, cartazes e debates sobre os valores escolhidos.  

 

4. Cronograma 

O projeto se estenderá durante todo o ano.  

 

5. Avaliação do Projeto 

O projeto será avaliado pelos próprios alunos e pelos professores, coordenadores e 

equipe gestora através de conversas/debates e fichas de avaliação entregues aos alunos. 

 

 

 

D) GINCANA DA SEMANA DO ESTUDANTE  

 

1. Introdução e justificativa 

A gincana da semana do estudante tem, por intuito, homenagear os alunos através de 

atividades lúdicas e pedagógicas. A atividade tem cunho pedagógico e reúne atividades como 

teste de conhecimentos, show de talentos e recreação, dentre outras.  
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2. Objetivos Específicos 

A) Organizar uma gincana cultural e de conhecimentos para os estudantes com 

atividades de caráter lúdico e pedagógico; 

B) Testar os conhecimentos dos alunos e a coordenação motora através de atividades 

culturais. 

 

3. Procedimentos: Ações Pedagógicas 

Serão propostas atividades como: show do milhão, testes culturais, atividades com 

dança e imitações, concurso de redação e poesias. 

 

4. Avaliação do Projeto 

A avaliação será feita pelos professores e corpo de jurados formado para as 

atividades, no geral, os demais atores da escola, preferencialmente os que não estão em sala 

de aula. 

 

 

E) FEIRA CULTURAL 

 

1. Introdução e justificativa 

 

2. Objetivos 

2.1- Objetivo geral 

Estimular a pesquisa, leitura e aprendizagem através de um tema específico  

 

2.2- Objetivos específicos 

A) Exercitar a capacidade de leitura e síntese; 

B) Treinar a oratória através da apresentação do trabalho 

 

3. Procedimentos: Ações Pedagógicas 

A feira cultural do CEF 01 do Planalto ocorre no 2° semestre do ano letivo. Um tema 

é escolhido e desenvolvido com os alunos que farão apresentações sobre os temas 

desenvolvidos. Costuma-se fazer a apresentações em estandes, com temas específicos. Os 
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alunos elaboram cartazes e maquetes sobre os temas e apresentam os trabalhos. O tema de 

2017 foi “países africanos”. Os alunos elaboraram pesquisas sobre os países e os 

apresentaram para todos. Houve apresentações de dança e amostras de comidas típicas dos 

países.  

 

4. Cronograma 

A feira cultural está prevista para o 4° bimestre do ano letivo. 

 

5. Avaliação do Projeto 

A feira cultural será avaliada pelos professores: 50% da avaliação pelo professor 

conselheiro ou regente e 50% pelo grupo de professores que avalia em sala. A avaliação 

também é feita pelos próprios alunos, através dos feedbacks realizados com o professor 

conselheiro/regente. 

 

 
Outras ações pedagógicas na escola 

 

As ações pedagógicas são atividades específicas que acontecem na escola, mas 

que não se caracterizam como projetos, mas como ações relevantes para o bom andamento 

escolar. 

A) ACOLHIMENTO 

 

Introdução  

A ação pedagógica “acolhimento” é um momento realizado coletivamente com as 

turmas das séries iniciais desde 1999 e que começou com a professora Maria de Fátima 

Silva Fernandes, que está na escola esse ano como professora regente do 2° ano. Nos 

primeiros anos era uma oração antes do início das aulas. A atividade consiste num 

momento em que podem acontecer alongamentos, relaxamentos, reflexões sobre valores, 

hábitos e atitudes, textos para inspirar estudantes e professores e até mesmo “contação” de 

histórias.   

Os estudantes chegam a escola muito agitados e dispersos. A atividade de 

acolhimento ajuda os estudantes a ficarem mais centrados, menos agitados e isso auxilia no 

processo pedagógico. Além de aproximar a instituição escola dos estudantes tornando a 
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convivência mais humanizada e acolhedora, menos assustadora para as crianças das séries 

iniciais. 

 

3 - Objetivos  

Objetivo geral 

Tornar a escola mais acolhedora e proporcionar uma sensação de acolhimento e 

aconchego aos estudantes das Séries Iniciais, e diminuir a agitação dos estudantes. 

 

Objetivo específico 

Acolher os estudantes das Séries Iniciais; exercitar com os estudantes a 

capacidade de ouvir e respeitar o outro; trabalhar a formação de plateia; introduzir e ou 

apresentar de forma ampla, temas das datas comemorativas, eventos previstos e ou 

realizados pela ou para a comunidade escolar; oportunizar expressões culturais aos alunos, 

tais como: teatro, canto, danças, leituras, etc., preparar o corpo e a mente para o processo 

de aprendizagem. 

 

4 - Público 

 

Estudantes das Séries Inicias do Ensino Fundamental 

 

5 - Procedimentos 

No início do turno reunir os estudantes no pátio da escola e realizar atividades de 

alongamento, relaxamento e reflexão antes do inicios das aulas em sala, para coletivamente 

fazer a atividade de acolhimento, sempre com a condução de um professor/professora, mas 

com a participação dos estudantes. 

 

6 – Cronograma  

A atividade dura de 10 a 15 minutos todos os dias da semana durante todo o ano 

letivo 
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7 – Avaliação  

A atividade é avaliada pela regularidade de execução, necessária para a formação 

e mudança gradual de hábitos e atitudes coerentes com o ambiente escolar, e pela 

participação dos estudantes no espaço escolar. 

 

 

B) RECREIO DIRIGIDO 

 

O intervalo dos alunos deve ser um momento de descontração e descanso. Percebeu-

se, porém, que com atividades específicas, o intervalo poderia ser ainda mais agradável. De 

15 em 15 dias, as pessoas que estão fora da sala de aula se organizam para promover um 

recreio mais lúdico. Num primeiro momento, essa atividade se destinava apenas ao ensino 

fundamental I, mas dada a demanda, a atividade também se estendeu aos alunos do ensino 

fundamental II. 

No dia do recreio dirigido são oferecidos aos alunos atividades como jogos, 

brinquedos, brincadeiras como pular corda, músicas para dança, oficina de desenho e 

massinha, pintura de rosto e até leitura de histórias. Propõe-se atividades adequadas a cada 

etapa do ensino fundamental. 

Percebeu-se que os alunos se machucavam menos no intervalo, o banheiro ficava 

sempre mais limpo, pois ele também era utilizado como um espaço de brincadeira. Ao final 

da atividade, os alunos costumam perguntar quando será o próximo. 

 

 

 

C) MOMENTO CÍVICO 

 

Toda segunda feira, o turno matutino e o vespertino, se reúnem, cada um em seu 

turno, para hastear ou arriar a bandeira. As turmas se enfileiram no pátio e após o momento de 

postura e silêncio, é tocado o hino nacional.  

No momento cívico pode acontecer avisos, premiações e até homenagens, sempre 

dependendo de uma organização prévia. 

 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Educação  

Coordenação Regional  do Plano Pi lo to   
Centro de  Ens ino Fundamenta l  01 do Planal to   

 

111 

D) PSE NA ESCOLA 

 

Uma de nossas parcerias se dá com a unidade de saúde na ação pedagógica “PSE na 

escola”. São promovidas atividades como escovação de dentes, aplicação de flúor e todo o 

processo educativo envolvendo as questões de higiene e saúde. Essa parceria acontece há 

bastante tempo na escola e vem rendendo bons frutos.   

  
 
 
Plano de ação da Sala de recursos 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Atuar como 

docente, nas 

atividades de 

complementaçã

o ou 

suplementação 

curricular 

específica  

 

Interagir de 

forma 

colaborativa 

com o professor 

da classe 

comum para a 

definição de 

estratégias 

pedagógicas 

que favoreçam 

o acesso do 

aluno com 

necessidades 

educacionais 

especiais  

 

Responsabilizar

-se pela 

garantia da 

realização das 

adequações 

curriculares 

necessárias ao 

processo 

educacional do 

aluno com 

necessidade 

educacional 

Fazer o 

planejamento 

conjunto entre 

professores e 

sala de recursos 

 

Cumprir as 

adequações 

curriculares 

 

Incentivar a 

presença dos 

responsáveis na 

escola 

 

 

 

 

Sempre que 

possível, a sala 

buscará 

parcerias com 

profissionais 

como 

palestrantes, 

médicos, 

psicólogos ou 

qualquer outro 

que venha a 

somar com as 

atividades 

desenvolvidas 

Alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais, além 

de toda a 

comunidade 

escolar que vai 

interagir no 

processo 

As ações deste 

plano de ação 

serão avaliadas a 

cada bimestre, 

aproveitando-se 

os momentos de 

conselhos de 

classe ou outras 

reuniões coletivas 

pertinentes 

Serão realizadas 

avaliações orais e 

escritas para a 

análise das ações 

na escola 
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especial 

 

Orientar as 

famílias para o 

seu 

envolvimento e 

a sua 

participação no 

processo 

educacional. 

 

 


