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“A leitura nos leva para mundos que nunca existiram nem existirão, por 
espaços longínquos que nunca visitaremos. É desse mundo diferente, estranho 
ao nosso, que passamos a ver o mundo em que vivemos de uma outra forma”. 

Rubem Alves. 
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1 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

 

A presente proposta pedagógica é fruto de amplo debate entre os segmentos que 

compõem a comunidade escolar: pais, professores, auxiliares de educação e alunos. 

Partindo do princípio da autonomia que é dada a cada escola pela Lei 4.751, de 07 de 

fevereiro de 2012, com respeito à hierarquia organizacional do sistema de ensino, o 

projeto foi reformulado para retratar a dinâmica da prática pedagógica desta unidade 

escolar embasada na importância da leitura e da escrita. 

A leitura e a escrita são práticas essenciais para o desenvolvimento da cognição 

humana, pois proporcionam o aprimoramento do intelecto e da imaginação, além de 

promoverem a aquisição de conhecimentos. 

Durante a leitura, ocorrem diversas ligações no cérebro que permitem o 

desenvolvimento do raciocínio. Além disso, o senso crítico é estimulado por meio da 

capacidade de interpretação. Afinal, não basta ler ou decodificar os códigos linguísticos, 

faz-se necessário compreender e interpretar o que está escrito. 

Em muitas situações, o aluno não avança em determinados conteúdos em função 

da dificuldade em compreender textos. É possível identificar o problema em todas as 

disciplinas, na resolução de problemas e, principalmente, na compreensão de 

enunciados de exercícios e provas. 

Observando essa dificuldade, a escola percebeu a necessidade de intensificar a 

leitura com os alunos e a produção de textos. O primeiro passo foi nomear as salas de 

aula a partir de autores consagrados da Literatura Brasileira para que os professores 

possam direcionar pesquisas, o que viabiliza um estímulo para assuntos que serão 

trabalhados no ensino médio e a contextualização de estudo e leitura de obras 

consagradas. Além disso, os professores que atuam em projetos (PD) também pautam o 

trabalho no hábito de ler e no estímulo à produção de textos. Vale ressaltar que todas as 

disciplinas são responsáveis pelo desenvolvimento das habilidades e competências 

relacionadas à leitura e à escrita, não é uma responsabilidade somente dos professores 

de Língua Portuguesa. Todas as disciplinas devem relacionar os conteúdos a textos e os 

alunos devem retratar, por meio da escrita, a compreensão do que está sendo estudado.  

 Buscamos soluções educativas e criativas para o progresso global dos alunos, 

bem como de toda a comunidade escolar, respeitando a diversidade cultural que 
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abrigamos, observando os limites de cada indivíduo e potencializando suas habilidades. 

O objetivo é educar visando à autonomia, primando pela eficiência, almejando a 

permanência e o sucesso escolar do aluno, proporcionaremos ainda o protagonismo nos 

jovens com atitudes críticas e cidadãs para o empoderamento de suas ações como 

agentes transformadores de sua realidade social. 

 Esta proposta apresenta o plano de trabalho a ser desenvolvido por nossa escola 

no decorrer do ano de 2020 e está fundamentado na LDB nº 9394/ 96, nos PCN’s, no 

Regimento Escolar das Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas 

Diretrizes em ação e no Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que tem como 

objetivo garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de 

conhecimentos e habilidades comuns. Dessa forma, espera-se reduzir as desigualdades 

educacionais existentes no Brasil, nivelando e, o mais importante, elevando a qualidade 

do ensino. 

“Educar para a vida” ultrapassa o ensino formal. A família, os educadores, os 

auxiliares de educação e a comunidade têm papel extremamente importante no processo 

de formação das próximas gerações. Propomos discussões e atividades 

multidisciplinares, que direcionem o educando a viver com responsabilidade, 

entendendo a necessidade do cuidado com o outro, com o meio ambiente e que 

promovam o resgate dos valores sociais. 
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2 – PARTICIPANTES: 

Professores que participaram da construção da proposta: 
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ALESSANDRA NOGUEIRA BEZERRA  
ANA CRISTINA VIEIRA LOPES ROMEIRO  
ANDREA DE OLIVEIRA LAMOUNIER  
ANTONIO CARLOS DE O BELLO  
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 CARLA DE AQUINO CUNHA  
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CARPEGIANNY PETRONIO FERREIRA  
 CLAUDIA MARIA AMORIM DE CASTRO  
CLAUDIA SOARES DE SOUSA  
DENIS DE MENDONCA TIAGO  
ELIDA ARAUJO MIRANDA DE MORAES  
ELIENIA SOARES MENESES  
ERICA PATRICIA DO AMARAL FERREIRA  
EVELIN HENRIQUES ALVARES  
FERNANDO AUGUSTO DA SILVA  
FREDERICO GUILHERME CAMPOS  
GILVA ALVARES BORGES  
HERMES MARQUES MACHADO  
IDA PEREIRA MOUTINHO DE ARAUJO  
IONE GOMES DE SOUZA  
IRACI ALVES BARAUNA  
IURI DE SOUZA SIMOES  
IVA CARMEN DE QUEIROZ FERNANDES  
JENNIFER NAOMI ZUPNEK  
JOAO BOSCO CARNEIRO ALMEIDA  
KARINA DE JESUS CABRAL CAETANO  
KATIA CILENE SIMOES  
KESSY CORREA BALDUINO DE LIMA  

KEYLY ROSANY DE V OLIVEIRA  
 LOUIZIEL KARLA LEMOS VILARINHO 
LUIZ ALBERTO GOMES MIGUEL  
LUZIA MOURA DE SOUZA LUZMARCY DE 
SIQUEIRA SANTOS  
MARA SERRANO ROSA BARBOZA  
MARCELA CARVALHO DA S.SANTANA  
MARCELO ARAUJO DE SALES AGUIAR  
MARIA ANGELICA PAULO DE FARIAS  
MARIA DO SOCORRO ALVES JULIAO  
 MARIANA ELIAS LOPES MARTINS  
MARILIA IZABELA COELHO DE SOUSA  
MARINA CARVALHO DE MOURA  
MICHELLE PINHO DE SOUZA CAMPOS  
NATALIA BARBI CHAVES  
PATRICIA MICHELLE TEIXEIRA  
PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA 
PEDRO IGOR DE LIMA RODRIGUES  
REGINA HELENA SPEICH DE MORAES 
ROBERTA MONTEIRO PINTO  
ROSILENE FIGUEIRA RAMOS  
SHEYLA ALMEIDA VIEIRA PEDAGOGO  
 SILVIA BEZERRA BARBOSA  
 TATIANE SANTOS DA ROCHA  
TATYANA ALVES RODRIGUES  
 UELINTON COSTA DA SILVEIRA  
VALERIA RODRIGUES BARCELOS  
VERA LUCIA MATOS DE LIMA 
 VERONICA MENDES F. LEMOS  
WANDHOYL A NOBRE PEGADO  
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HISTÓRICO 

1-Constituição Histórica: 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante é um 

estabelecimento de ensino tradicional nesta região administrativa, inaugurado em 29 de 

abril de 1977 e passou por reformas nos anos de 1997 e 2017. Foi construído em um 

terreno bastante úmido, considerado como um brejo, local em que havia 

predominantemente sapos,  assim, tornou-se conhecido como SAPÃO, apelido que já se 

tornou nome, pois, na maioria das vezes, só é reconhecido pela comunidade escolar por 

esse pseudônimo. 

A memória é primordial para a vida do ser humano. Auxilia na compreensão do 

presente e na sublimação do futuro. Entretanto, não basta fazer memória, nem resgatar 

acontecimentos. É considerável que se veja o passado como patrimônio temporal e 

espacial, marcado por ricas experiências de existência que podem ser reavaliadas e 

apropriadas em suas positividades. Percorrer a experiência sublime da  Escola CEF 01 

do Núcleo Bandeirante, perpassa um percurso de sentidos que faz o colégio autor 

principal  e locutor de uma memória . Com essa sensação que se escreve delicadamente 

os aspectos dessa historicidade, que se faz com indivíduos condicionados em 

determinado momento, local e aspectos. 

 A história não é imutável, mas otimizada, assim, entende-se um pouco da 

maneira de seguir a partir do início da Escola. Aos 42 anos de existência, o colégio em 

evidência já contribuiu e continua a auxiliar também a população de baixo poder 

aquisitivo, com história de vida de sacrifícios, desajustes sociais, falta de oportunidades, 

tanto sociais como profissionais, principalmente a comunidade intitulada Vila Cauhy, 

que fica nas redondezas do Núcleo Bandeirante e agrega a  maior parte do nosso 

alunado. Também há considerável contingente de educandos do Riacho Fundo I e II. 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante faz parte da história da cidade, pois está 

situado justamente em um local em que a história do nascimento de Brasília se mescla. 

Vários cidadãos de honra passaram e passam por aqui, reconhecem a educação de 

excelência que sempre os profissionais da escola buscaram no passado e continuam com 

esse legado, de realmente transmitir um ensino de qualidade. 

Em 1996, a escola foi adotada pela Embaixada da Argentina, que se intitulou sua 

“madrinha”. Já foram promovidos concursos que premiaram alunos com viagens a 

Buenos Aires e a participação anual da escola em solenidade na Embaixada. Em 2010, 
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por meio de doação em dinheiro, adquirimos uma TV de LCD para ampliar e melhorar 

os recursos didáticos de nossos projetos. 

Em nossa sociedade, a escola pública, em todos os níveis e modalidades da 

Educação Básica, tem como função social formar o cidadão, buscando atender suas 

necessidades incluídas nos paradigmas locais e regionais, além de construir 

conhecimentos, atitudes e valores que tornem o educando solidário, crítico, ético, 

participativo e autônomo.  

É imprescindível que a escola seja o ambiente de inclusão, o lugar de cultura e a 

continuidade dos lares que, obedecendo aos princípios mais elementares, educam seus 

filhos para a vida. Na escola, as diferenças, ao contrário da visão competitiva do mundo, 

podem e devem ser elementos de construção coletiva, quando o que sabe mais ajuda ao 

outro e o que pensa que não sabe oportuniza o surgimento de outros professores, dentre 

os seus pares.  

A crítica, a observação e a reflexão fazem da escola o espaço de democratização 

e de cidadania, muitas vezes não aberto em outros ambientes do meio social. O 

Conselho Escolar, órgão representativo dos diversos segmentos, é um dos exemplos 

vivos de que estas premissas são factíveis e realmente acontecem. O educador, seja 

servidor, porteiro ou professor, atua como principal agente das transformações que se 

desencadeiam na escola, mas é oportuno lembrar que o aluno, apoiado e acompanhado 

pela família, também é agente de grandes mudanças.  

Por fim, vale ressaltar que o Processo Ensino-Aprendizagem, diferente de 

tempos passados, tem como centro o aluno. Nessa nova visão, deve o professor 

oportunizar ao aluno experiências das quais ele possa construir seus saberes e 

princípios, com leitura e interpretação próprias. Dessa forma, podemos colocar a função 

social de nossa escola, como aquela que proporcionará aos educandos serem cidadãos 

críticos, preparados para o trabalho e comprometidos com as transformações sociais, 

podendo dessa maneira participar ativamente da sociedade na qual vivem.              

 A missão do Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante é 

proporcionar um ensino de qualidade para os estudantes de modo a desenvolver-lhes a 

capacidade de trabalho coletivo e autônomo, colaborativo e o espírito crítico e formando 

um novo cidadão. Utiliza-se ainda os princípios da gestão democrática, da mobilização 

coletiva e do uso de vários talentos para formar a identidade da escola. Diante dos 

diversos problemas de que padece a Educação no Brasil, esta árdua missão tem como 



9 
 

objetivo final o ser humano e os seus valores como contribuição para uma renovação de 

nossa sociedade. 

A partir do segundo semestre de 2019, o CEF 01 do Núcleo Bandeirante, por 

decisão de plebiscito, passou a integrar o quadro das escolas cívico-militares do Distrito 

Federal, compartilhando a gestão com o Corpo Militar de Bombeiros do Distrito 

Federal. 

Os Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal da Rede Pública de Ensino 

integram a estrutura da Secretaria de Estado de Educação, identificada por SEEDF, 

unidade integrante do Governo do Distrito Federal, e são vinculadas pedagógica e 

administrativamente às respectivas Coordenações Regionais de Ensino. A Gestão 

Disciplinar-Cidadã dos Colégios Cívico-Militares do Distrito Federal é de competência 

da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, identificada por 

SSPDF. 

 

2- CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

NÚMERO DE 

DEPENDÊNCIA:  

FUNCIONALIDADE DAS DEPENDÊNCIAS NA ESCOLA: 

01 Sala de direção 

01 Sala de Supervisão Pedagógica 

01 Sala de Apoio Administrativo 

01 Secretaria 

01  Mecanografia 

01 Sala dos professores 

01  Sala de coordenaçao 

01 Sala da Direção Disciplinar 

01 Cozinha para os funcionários 

03 Banheiros para servidores  

01  Sala de Orientação Educacional 

16  Salas de aulas 

01  Laboratório de Informática 

01 Biblioteca (improvisada) 

01 Auditório 

01 Banheiro ( desativado) 

01 Sala de Recurso 

01 Sala de Apoio ( Improvisada num banheiro) 

01 Pátio coberto 

01  Quadra coberta 

01 Quadra descoberta 

01  Cantina para merenda 

01 Depósito de alimentos 

01 Depósito de materiais para Educação Física 

01 Sala de arquivo da secretaria 

01 Banheiro masculino para os alunos 
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01  Banheiro femininio para as alunas 

01 Banheiro para portadores de necessidades especiais 

01  Guarita 

01 Estacionamento Interno 

01 Depósito para materiais de limpeza 

01  Sala de coordenaçao 

 

3 – Dados da Mantenedora 

1.1 Mantenedora SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

1.2 CGC 00.394.676/0001-07 

1.3 Endereço ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI – EIXO 

MONUMENTAL, S/N 9º ANDAR 

 

4 – Dados da Instituição Educacional 

2.1 - Nome da instituição educacional CEF 01 do Núcleo Bandeirante 

2.2- Endereço completo Avenida Contorno – Área Especial 07 

2.3- Telefone/ email 3901- 4345/ 

cef01nb2019@gmail.com 

2.4 - Localização: Zona Urbana 

2.5 - Coordenação: Coordenação Regional de Ensino do Núcleo 

Bandeirante 

2.6 - Data de criação da instituição 

Educacional 

Criado em 29.04.1977 

2.7 - Deliberação: Deliberação do Conselho 

de Educação 

Portaria nº 003 de 12/01/2004 

2.8 - Turnos de funcionamento Matutino e vespertino 

2.9 - Níveis de ensino ofertado Ensino Fundamental /Anos Finais 

2.10 – Etapas, fases e modalidades de ensino / 

programas e projetos especiais da Educação 

Básica. 

6º ao 9º anos. 

2.11 – Quantitativo de alunos. Matutino: 491 

Vespertino: 445 

 

 

 

mailto:cef01nb2019@gmail.com
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4 – DIAGNÓSTICO 

 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante – situado na 

Avenida Contorno, Área Especial 7, desta cidade, é representado juridicamente pela 

Unidade Executora da APAM do C.E.F. 01 do Núcleo Bandeirante e também possui 

Conselho Escolar devidamente instituído. A maioria dos alunos matriculados são 

moradores da Vila Cauhy, do Riacho Fundo I e II, complementando com uma minoria 

de moradores do Núcleo Bandeirante, sendo assim, em sua maioria, alunos de baixa 

renda. 

O Núcleo Bandeirante é um bairro importante na história da capital, pois o 

comércio local originou-se da cidade livre em que os pioneiros, na construção de 

Brasília, vinham fazer suas compras. 

O bairro do Núcleo Bandeirante é um local tranquilo, com comportamentos de 

cidades interioranas, em que as pessoas mantêm relações de amizade pelo fato de ter 

poucos habitantes e ainda muitos moradores pioneiros.  Os encontros acontecem na 

Praça Principal Padre Roque, assim como as festividades. A comunidade conta com a 

Casa de Cultura que oferece oficinas de teatro, capoeira e cursos de artesanato. Há 

voluntários que ministram “Ginástica nas Quadras” e dança, ambos voltados ao público 

da terceira idade. 

Uma minoria do corpo discente pertence à cidade e os que desejam participam 

das atividades culturais que acontecem na Praça do Padre Roque e na Casa de Cultura. 

Os alunos oriundos da Vila Cauhy e do Riacho Fundo II são condicionados a 

uma cultura popular local de pouca diversidade e de baixa qualidade, realidade que se 

faz perceptível na falta de interesse e objetividade de vida, além do pouco interesse 

pelos estudos. 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante é caracterizado por ser uma escola de 

qualidade na região, que prima pela organização do ambiente, pela qualidade das aulas e 

pela preocupação constante em demonstrar a importância dos valores humanos no 

cotidiano do aluno. 

Atualmente, esse estabelecimento possui quinze salas de aulas e funciona nos 

turnos matutino e vespertino, composto por 30 turmas de Ensino Fundamental – anos 

finais. Além disso, há um laboratório de informática, uma sala de recursos, que atende 

alunos com necessidades educacionais especiais, uma sala de apoio para alunos 
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diagnosticados, uma sala de leitura e um auditório que é utilizado, também, como sala 

de projeção. A instituição conta, ainda, com uma cantina bem estruturada e que produz 

lanche e almoço de qualidade, com dedicação e empenho dos merendeiros. 

A área administrativa contempla a sala da direção, da supervisão administrativa, 

sala dos professores, sala de coordenação, sala de orientação educacional, secretaria, 

mecanografia e copa. A escola possui um pátio de recreação, uma quadra poliesportiva 

coberta, um depósito e dois banheiros, com instalações específicas para deficientes. 

Além dos dados administrativos, convém relatar que se trata de uma escola com 

um corpo docente privilegiado, composto por profissionais que primam pelo ensino de 

qualidade, fato revelado pela variedade de prêmios conquistados por nossos alunos. 

Sendo assim, sempre recorremos a ações diversas, como a busca de parcerias e 

atuação junto à comunidade para envolvermos diversos segmentos no processo de 

formação de nossos alunos. 

A escola conta com o Serviço de Orientação Educacional, o qual presta 

atendimento aos alunos nos dois turnos, com enfoque pedagógico centrado no currículo, 

articulado ao processo educativo global, valorizando assim, o “SER”. Atua de forma 

integrada no trabalho pedagógico com a comunidade escolar, na identificação, 

prevenção e superação de conflitos, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento 

global dos alunos no aprender, fazer, conviver e ser. 

A equipe de educadores vislumbra por uma educação de qualidade, na qual todas 

as partes integrantes da comunidade escolar sintam-se envolvidas no processo, numa 

união de forças para que os objetivos sejam plenamente alcançados. Para isso, contamos 

com a atuação do Conselho Escolar que nos auxilia a conduzir as ações traçadas neste 

projeto. 

 O corpo docente atende os alunos buscando uma educação voltada para o 

respeito, a cidadania, a ética, a consciência ambiental. 

 O Centro de Ensino Fundamental 01  não atingiu nos últimos anos a meta do 

IDEB:
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 Um dos indicativos para implementação da Gestão Compartilhada foi a queda do 

IDEB da escola. Dentre outros fatores foram analizados os Índices de Vulnerabilidade 

Escolar.  Este abrange dados da vulnerabilidade social, índices de criminalidade, de 

desenvolvimento humano e da eduação básica indicados pela Secretaria de Segurança.  

 

 

5-FUNÇÃO SOCIAL: 

 

Garantir o pleno funcionamento da Escola, com empenho, dedicação e 

responsabilidade, buscando o resgate de valores e princípios, o sentimento de 

pertencimento e de transformação, bem como a inclusão, formação de cidadãos críticos 

e conscientes de seu papel na sociedade, despertando-lhes a consciência da importância 

da escola e da dedicação aos estudos, fornecendo-lhes os meios necessários para sua 

progressão nos estudos e futura inserção no mercado de trabalho. 

 

6– PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM NOSSA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 

  A necessidade de reestruturar o trabalho pedagógico foi considerada em 

decorrência da inserção desta unidade de ensino na implementação do 3º ciclo do 

Ensino Fundamental, tendo como objetivos subsidiar o corpo docente nesse processo de 

transição pedagógica e oportunizar a reflexão sobre a ação pedagógica cotidiana, dando 

um novo significando a ela. Assim, a equipe de supervisão pedagógica/coordenação 

entende e apoia a busca incessante do professor pelo o sucesso de seus alunos e da 

educação pública de qualidade em nossa escola, tornando viáveis os objetivos e metas 

previstos nesse plano de ação. 

Os princípios que orientam a nossa escola estão voltados para a construção do 

conhecimento, a contextualização dos conteúdos, a valorização das diferenças, ou seja, 

uma educação humanizadora, voltada para a prática cidadã, contribuindo de forma 

decisiva para a formação integral do educando, onde os professores são mediadores do 

processo ensino-aprendizagem. 

Nossa prática baseia-se nos princípios éticos e responsáveis, respeitando a 

individualidade de cada aluno, estimulando a reflexão crítica e autônoma, visando uma 

educação emancipadora, fortalecendo, assim, a participação ativa do estudante na vida 

escolar e na sociedade. 
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Aprimoramos o crescimento pessoal e interpessoal, incentivando a solidariedade 

e a formação de atitudes e valores necessários para uma convivência coletiva 

harmônica, propiciando relações respeitosas em um clima favorável à aprendizagem. 

          Nossas ações e decisões são sustentadas por meio de reuniões pedagógicas em 

concordância com os vários segmentos da escola, onde toda a comunidade escolar possa 

opinar, debater e propor estratégias de mudanças para o crescimento global da nossa 

prática pedagógica. 

 

 

 

7 – OBJETIVOS 

  Os objetivos que norteiam as atividades pedagógicas no CEF 01 do 

Núcleo Bandeirante são elencados pelo Currículo da Educação Básica: 

- Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais.  

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

Educação para a Sustentabilidade.  

- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de 

diversos letramentos.  

- Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-

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

tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.  

- Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 

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

permanência e formação integral dos estudantes.  
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- Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

 

Objetivo Geral do CEF 01 do Núcleo Bandeirante: 

Proporcionar educação de qualidade, voltada para a formação integral do indivíduo, 

dentro dos eixos estruturantes do currículo, sendo eles: Aprendizagens, Leitura e 

Escrita, Cidadania e Diversidade. 

 

Objetivos Específicos: 

 Integrar os alunos e promover a educação do indivíduo como um todo, respeitando 

e valorizando o seu potencial. 

 Desenvolver competências e habilidades essenciais para a formação de cidadãos 

críticos, participativos, dinâmicos, criativos e autônomos.  

 Motivar a participação efetiva dos pais e da comunidade nas atividades escolares. 

 Promover a melhoria do processo ensino-aprendizagem utilizando-se de ações 

inovadoras e estimulantes.  

 Elevar continuamente o desempenho escolar dos alunos no prazo legalmente 

estabelecido.  

 Realizar, no início do ano letivo, uma assembleia geral escolar (reunião com os 

pais, alunos e mestres) com intuito de apresentar as normas que regem o 

estabelecimento escolar (Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF e do 

CBM/DF - Corpo de Bombeiros Militar do DF), bem como normas internas desta 

Unidade de Ensino (UE) e estabelecer normas disciplinares para o ano letivo.  
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 Melhorar o processo de ensino-aprendizagem por meio do trabalho integrado, 

escola/comunidade, tornando a escola democrática e envolvendo todos os 

segmentos que compõem esta UE. 

 Conscientizar sobre a importância da manutenção da limpeza e higiene da escola e 

saber utilizar adequadamente os equipamentos e mobiliário, evitando estragos e 

desperdícios (organização do espaço em sala de aula, na hora do lanche, economia 

de água...).  

 Identificar alunos com dificuldades de aprendizagem e encaminhar à Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), buscando junto aos órgãos 

competentes os recursos necessários para minimizar essas dificuldades. 

 Realizar eventos que valorizem manifestações artísticas e culturais da comunidade 

escolar.  

 Enfatizar, nas metodologias aplicadas pelos professores, os aspectos interventivos 

que favoreçam a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteúdos a serem 

trabalhados.  

 Trabalhar projetos interventivos que possibilitem o uso de diversos tipos de 

estratégias pedagógicas e tempo/espaços escolares com o foco em potencializar as 

aprendizagens e minimizar ou sanas as fragilidades apresentadas pelos estudantes.  

 Possibilitar a aquisição de hábitos necessários ao bem-estar dos alunos 

estimulando a formação de atitudes de responsabilidade e respeito de limites e 

ritmos.  

 Viabilizar a criação de espaços destinados a atividades pedagógicas. 

 Desenvolver projetos voltados para o desenvolvimento da consciência de 

preservação e valorização do meio ambiente.  

 Subsidiar o planejamento e a implementação, junto aos professores da escola, 

atendendo ao que propõe o “Projeto Interventivo de Reagrupamento” com os alunos 
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em defasagem de conteúdos e com dificuldade de aprendizagem, de modo a 

melhorar o desempenho escolar durante o ano letivo.  

 Realizar reagrupamento intercalasse e/ou intraclasse. 

 Promover uma melhor integração social no âmbito escolar levando os alunos a 

tornarem-se cidadãos mais críticos e reflexivos, possibilitando uma melhor vida em 

sociedade.  

 Sensibilizar/orientar a família dos alunos, sobre a responsabilidade de sua 

participação na vida escolar dos filhos para o êxito do processo ensino-

aprendizagem, por meio de reuniões coletivas e/ou individuais com a Direção e 

auxílio do SOE (Serviço de Orientação Educacional). 

 Consolidar junto à comunidade escola (pais, alunos e professores) a prática da 

avaliação diagnóstica de conhecimentos ao início de cada ano letivo.  

 Esclarecer ao aluno e à família como serão os critérios de avaliação nos bimestres. 

 Valorizar a autoestima dos educandos e educadores por meio de atividades 

diversificadas (dinâmicas, trabalho de grupo, pesquisas de campo, festas, passeios 

monitorados...). 

 Possibilitar e valorizar a expressão oral e escrita por meio do incentivo ao hábito 

de leitura.  

 

 

8– CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante estrutura as suas 

atividades de acordo com o parecer teórico do Currículo da Educação Básica, norteados 

pela pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural. Saviane aborda de 

maneira plena a primeira citada ao versar :  

Pedagogia histórico-crítica  

“Essa pedagogia é tributária da concepção dialética, especificamente na versão do 

materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que ser refere às suas bases 
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psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela “Escola de 

Vigotski”. A educação é entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, 

em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é 

entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social se põe, 

portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí 

decorre um método pedagógico que parte da prática social onde professor e aluno se 

encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para 

que travem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos 

problemas postos pela prática social, cabendo aos momentos intermediários do 

método identificar as questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor 

os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e solução 

(instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da 

própria vida dos alunos (catarse)”. 

 

  No sentido mais amplo, educação é um processo de atuação de uma 

comunidade sobre o desenvolvimento do indivíduo a fim de que ele possa atuar em 

uma sociedade pronta para a busca da aceitação dos objetivos coletivos. Assim, 

considera-se o aluno um ser capaz de compreender e refletir sobre a realidade do 

mundo que o cerca, devendo considerar seu papel de transformação social como uma 

sociedade que supere nos dias atuais a economia e a política, buscando solidariedade 

entre as pessoas, respeitando as diferenças individuais. Paulo Freire nos diz que: 

“...educação tem caráter permanente”.  

 Não há seres educados e não educados, estamos todos em processo de educação. 

Existem graus de educação, mas estes não são absolutos.” Pautamos nossa base teórica 

na legislação vigente consoante a educação fundamental tendo como Princípios 

Norteadores a Cidadania, a Diversidade e a Sustentabilidade Humana. Os objetivos do 

Ensino Fundamental estão pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas desta Secretaria de Educação – 

SEEDF, bem como a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

 A escola está adequada ao Currículo em Movimento quanto à nomenclatura. 

Atualmente possui do 6° ao 9º ano, dividido em ciclos. No ano de 2018, foram 

implantados os ciclos para as aprendizagens. Estamos trabalhando no 3º ciclo blocos I e 

II, sendo o bloco I para os 6º e 7º anos e o bloco II para os 8º e 9º anos.  
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 Há muito a escola trabalha conforme os preceitos de organização citados no 

Currículo em Movimento da Educação Básica – Ensino Fundamental Anos Finais. 

Vejamos: “Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, a 

organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível. A utilização de 

estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e provocadora, levando em conta 

a construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas 

apresentados. 

  Conselho de Classe preferencialmente participativo, análise das aprendizagens 

para reorganização da prática docente, formação continuada no lócus da escola, 

coordenação pedagógica como espaço e tempo de trabalho coletivo, por exemplo, 

constituem-se como aspectos fundamentais para essa construção. Assim, as Ações 

Pedagógicas, caminham conforme as necessidades levantadas ao longo do processo 

pedagógico durante o ano letivo, utilizando-se de: 

 * conselho de classe participativo;  

* avaliação formativa - (autoavaliação dos estudantes e profissionais da UE) 

Ação nas áreas de conhecimento sustentada nos eixos transversais de forma 

interdisciplinar e contextualizada;  

* utilização do espaço da coordenação pedagógica para capacitação dos 

professores;  

* fazer o levantamento da defasagem idade/ano que existe na escola, a fim de 

saná-la com o trabalho dos professores em sala de aula;  

* criação de metodologias participativas centrada no trabalho do aluno, 

flexibilizando o currículo para contemplar os interesses emergentes; 

 Um dos aspectos importantes no processo de aprendizagem é a 

globalização. A busca pelo conhecimento no mundo virtual é uma realidade 

atual, por isso faz parte de nossos recursos pedagógicos: internet, laboratório de 

informática para pesquisas, mídias para melhor transmissão de conteúdos. 

Vejamos o que o Currículo em Movimento nos diz sobre esse assunto: “Ao 

estabelecer uma nova relação com o mundo que os cerca, os estudantes dos 

Anos Finais utilizam uma linguagem peculiar que reflete suas visões sobre o 

mundo e sobre si mesmas. Inseridos em um mundo digital, seus processos de 

construção do conhecimento são muito mais dinâmicos, constituindo novas 

formas de interação com os outros, utilizando diferentes códigos para expressão 
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e posicionamento frente ao mundo (DCNEB-2013).” (Currículo em Movimento 

da Educação Básica – Ensino Fundamental, Anos Finais, pag. 15). 

 A utilização eficiente e consciente da tecnologia precede um 

envolvimento e compromisso de todos, redesenhando o cenário tecnológico para 

seu efetivo aproveitamento, sem perder os benefícios que o mundo virtual 

proporciona.  

  Sendo assim, o protagonismo juvenil, a interação entre os interlocutores, 

o aproveitamento e aplicação dos conhecimentos diversos entre os participantes do 

processo de ensino são primordiais neste projeto que construímos e lançamos como 

desafio para o ano letivo de 2019. Sobre isso, Sampaio reitera: 

 

Neste sentido, conceber a Educação como um processo móvel e 

dinâmico, implica em educar com o intuito de promover 

condições para o educando expressar suas visões de mundo, 

ideias críticas, reflexões autônomas e pertinentes ao contexto 

sócio-histórico, preparando-se para o enfrentamento das 

diversidades que se deparará ao longo da vida, sentindo-se 

capaz de construir suas identidades e seus próprios discursos na 

turbulência do nosso dia a dia. (2008, p.11) 

 

 A escola se apresenta como o um lugar necessário às mudanças sociais, sendo 

esse o espaço que permite ao aluno experiências adequadas à realidade social em que 

vive. Procurou-se adotar , no CEF 01 do Núcleo Bandeirante, uma concepção de 

educação em que  a aprendizagem é concebida como uma construção a partir da 

interação como o outro, ou seja, o sujeito se constitui nas relações sociais. 

  Dessa forma, o desenvolvimento está ligado ao processo de mudanças e 

transformações que ocorrem ao longo  da vida do educando. O conhecimento é 

concebido a partir de fatores externos ao indivíduo e pelas características próprias de 

cada sujeito, considerando as diferentes etapas do desenvolvimento.  

 O professor torna-se um mediador, auxiliando o aluno nessa construção. 

Segundo Saviani, na perspectiva da Pedagogia histórico-social, as aprendizagens se 

constituem a partir de movimentos dialéticos entre os indivíduos e as diversas 

realidades sociais. Nessa perspectiva, o sujeito é o protagonista na transformação da 
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sociedade (num contexto marcado por contradições e conflitos entre desenvolvimento 

das forças produtivas e as relações que a constitui). 

Diante do exposto , dentro da perspectiva histórico crítica, e da psicologia 

histórico cultural, embasa-se as concepções teóricas do CEF 01 do Núcleo Bandeirante. 

  

 

 

9 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

  

 O CEF 01 do Núcleo Bandeirante atende à modalidade Ensino Fundamental 

Anos Finais com a seguinte estrutura: no turno matutino as turmas de 8ºs e 9ºs anos,  e, 

no turno vespertinos 6ºs e 7ºs anos. 

 As aulas regulares são ministradas nos turnos: matutino - de 7h15min. às 

12h15min. , no turno vespertino de 13h  às 18h. 

O eixo norteador do trabalho pedagógico da atual gestão é  LEITURA E 

ESCRITA, que está sendo desenvolvido nas aulas de PD e nos demais projetos da 

escola, tendo em vista a necessidade desse pré-requisito para todas as áreas de 

conhecimento, possibilitando a abrangência de qualquer temática para uma proposta 

interdisciplinar. 

 A escola segue o calendário da Secretaria de Estado de Educação, reorganizando 

os dias móveis conforme o planejamento discutido na Semana Pedagógica no início do 

ano letivo. 

 A sala de informática apresenta um projeto com objetivo de desencadear ações 

que propiciem a melhora da aprendizagem, dentro de uma proposta de integração da 

tecnologia da informação com a sala de aula convencional. Funciona como um suporte 

para todas as disciplinas na perspectiva das metodologias ativas. 

 A sala de leitura é um espaço destinado à leitura, pesquisa e realização de 

trabalhos quando necessário por parte dos alunos. 

 Há ainda na escola as Salas de Recursos e de Apoio, que têm como função o 

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos (AEE). O Ministério da 

Educação implementa uma política de inclusão que pressupõe a reestruturação do 

sistema educacional com o objetivo de tornar a escola um espaço democrático, que 

acolha e garanta a permanência de todos os alunos, sem distinção social, cultural, étnica, 
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de gênero ou em razão de deficiência e características pessoais. A Sala de Recursos é o 

espaço da escola em que se realiza o Atendimento Educacional para estudantes com 

necessidades educacionais especiais, preferencialmente no turno contrário, e em 

articulação com o professor regente. É essencial para que a inclusão de fato aconteça. 

No CEF 01 do Núcleo Bandeirante, há a sala de recursos, de acordo com as 

orientações pedagógicas da SEEDF, e também a sala de apoio, que recebe  Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais e realizam atividades para que esses estudantes 

tenham um bom desempenho nas disciplinas.  

Trabalhar a educação inclusiva perpassa por um momento histórico social do 

aprender como forma libertadora e autônoma do indivíduo. Indivíduo esse, que na sua 

essência, tem o desafio de conseguir estar inserido em contexto de crescimento 

intelectual e social. No entanto, trabalhar a inclusão requer o desejo e disponibilidade 

para mudanças. É preciso mudar o “eu pessoal” para o “eu coletivo” para alcançar a 

transformação almejada.  

Nesse processo antípoda, é árdua a batalha entre o ser e o estar na sua maior 

plenitude. Reconhecendo o desenvolvimento da capacidade de um ser atuante e 

participativo nas diversas esferas da sociedade. “A Educação Especial tem sido definida 

em nosso país segundo uma perspectiva mais ampla, que ultrapassa a simples 

concepção de atendimento especializado, tal como vinha sendo sua marca nos últimos 

tempos. 

 Nesse sentido, uma análise de diversas pesquisas brasileiras identifica 

tendências que evitam considerar a Educação Especial como um subsistema à parte e 

reforçam seu caráter interativo na educação global. Sua ação transversal permeia todos 

os níveis. Desde a Educação Básica a Educação Superior, bem como a modalidade 

Educação de Jovens e Adultos e a Educação Profissional”.(Distrito Federal, 2008, p66). 

Num trabalho conjunto com o professor regente, as profissionais da sala de 

recursos e da sala de apoio acompanham as atividades realizadas por estes alunos, 

auxiliam o professor na realização da adequação curricular, quando for necessário, 

esclarecem dúvidas do regente sobre o desenvolvimento do aluno e demais atividades 

que auxiliem para que ele se sinta incluído no ambiente escolar. A responsável pelo 

atendimento na sala de apoio é a professora Kátia e, na Sala de Recursos, Tatiana e  

Keisiane. 
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No CEF 01 do Núcleo Bandeirante, existe o Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) que tem como objetivo contribuir para a melhoria do ensino público do Distrito 

Federal, promovendo ação-reflexão das atividades educativas como forma de facilitar a 

socialização do conhecimento e ampliar as possibilidades do aluno de compreender e 

agir no mundo como cidadão crítico e participativo. 

 Algumas atribuições do Orientador Educacional:  

 Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional, 

incorporando-o ao processo educativo global.  

 Participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da proposta 

pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação e implementação do 

currículo em vigor na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.  

Realizar a orientação vocacional/profissional, em ação integrada com os demais 

serviços pedagógicos, a partir de uma análise crítica do contexto socioeconômico, 

cultural e do mercado de trabalho. 

 Identificar e encaminhar de forma sistematizada os alunos que apresentem 

problemas de conduta e dificuldades específicas de aprendizagem. 

 

O SOE (Serviço de Orientação Educacional), representado pelas orientadoras 

Michele, Roberta e Sheyla, é um serviço oferecido nos dois turnos da escola, com 

enfoque pedagógico, centrado no currículo, articulado ao processo educativo global, 

visando uma ação articulada nas atividades cotidianas da escola por intermédio da 

participação efetiva.  

No CEF 01 do Núcleo Bandeirante, o SOE oferece, também, contribuição 

especialmente aos alunos, mediante a viabilização do trabalho integrado e efetivo na 

escola. São desenvolvidas ações que proporcionam a formação do cidadão competente, 

pronto a enfrentar com dignidade, com senso crítico, inteligência, autonomia e respeito 

pelo outro, propiciando ao educando orientação para que alcance um bom desempenho 

no processo de ensino aprendizagem. É realizado um trabalho preventivo e interventivo 

de acompanhamento de estudo, situações comportamentais, de conduta, resgatando sua 

autoestima e valorizando suas potencialidades. 

Programas como CID de handball e futsal são oferecidos aos nossos alunos. 

A escola tem ainda algumas festividades temáticas e atividades pedagógicas que 

promovem o encontro de toda a comunidade, aproximando os pais do ambiente escolar, 

bem como os alunos, professores e demais funcionários da escola. Além de ser um 



24 
 

momento de confraternização, tem sempre um cunho pedagógico, pois todos se 

envolvem na elaboração, organização e andamento destes eventos.  Algumas das 

festividades são: Feira Cultural, Dia da Família, Dia do Estudante, Festa Junina. 

A escola está inserida no sistema de ciclos, forma de organização escolar 

respaldada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, 

em seu artigo 24, e pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de Educação do Distrito 

Federal (CEDF). Todos estão engajados nessa proposta, acreditando que agregue mais 

conhecimentos e habilidades aos nossos educandos. É neste contexto que o CEF 01 do 

Núcleo Bandeirante vem implantando, desde 2018, a Organização escolar em ciclos,  

em que  o trabalho pedagógico da Escola respalda-se no artigo 23 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9.394/96, corrobora a estrutura da educação básica em 

ciclos ou formas diversas de organização para atender à melhoria do processo de 

aprendizagem. Ampara-se, ainda, no artigo 4º da Lei de Gestão Democrática nº 4.751, 

de 7 de fevereiro de 2012, que garante autonomia pedagógica às escolas públicas do 

Distrito Federal para elaborar e implementar seu projeto pedagógico, em consonância 

com as políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de 

Ensino do DF. Já em 2019, as discussões necessárias acerca desse novo modelo 

continuam sendo realizadas de forma contínua em busca de definições necessárias para 

uma implantação definitiva desta nova política ou modelo de organização escolar, que 

requer uma construção coletiva que parte do próprio professor, a partir da necessidade 

que ele observa da realidade que ele atende.                                                                       

 Existe uma parceria efetiva entre a UNIEB - Núcleo Bandeirante e a escola para 

que seja oferecida formação continuada aos professores, bem como palestras e 

esclarecimentos acerca da estrutura dos ciclos, as suas denominações e importância para 

que os profissionais sejam capacitados e estejam aptos a desenvolver um trabalho de 

qualidade. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

Dimensão: Pedagógica 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Melhorar e 

acompanhar o 

desempenho escolar 

- Reduzir em 50% 

o número de 

alunos em 

- Implantação e 

implementação 

de projetos 

- análise de 

resultados, por 

meio de gráficos, 

- Equipe gestora, 

corpo docente, pais 

e CRE. 

- de março a 

novembro de 

2020. 
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dos alunos, 

ampliando 

considerável-mente 

as suas habilidades. 
 

 

- Ampliar as 

habilidades dos 

alunos nos diversos 

eixos de 

aprendizagem e eixos 

transversais. 
 

 

 

- Diminuir os índices 

de indisciplina e 

violência escolares. 
 

 

- Fortalecer a 

participação dos pais 

na escola. 

dependência. 
 

 

- promover 

eventos culturais 

e esportivos que 

envolvam os 

vários segmentos 

da comunidade 

escolar. 
 

 

- ampliar, em 

30%, a 

participação dos 

pais nas 

atividades 

realizadas pela 

escola. 

interventivos; 
- realizar 

reuniões 

específicas, com 

pais e 

responsáveis, 

para 

acompanhar o 

desempenho dos 

alunos. 
- promover 

palestras com 

temas diversos, 

ligados à 

Diversidade e 

aos Direitos 

Humanos; 
- realizar 

passeios a 

teatros, cinemas, 

museus, 

parques, entre 

outros; 
- Incentivar a 

produção 

criativa dos 

alunos por meio 

de texto, 

pinturas, peças 

teatrais, entre 

outros. 
- divulgar, junto 

aos alunos e 

pais, o 

regimento da 

escola; 
- promover 

rodas de 

conversa entre 

alunos para 

mediação de 

conflitos; 
- realizar 

palestras 

temáticas: 

Bullying, 

prevenção ao 

uso de drogas, 

direitos 

humanos... 
- apoiar, no que 

for necessário, 

as atividades do 

SOE; 
- promover 

encontros de 

sensibilização 

com os pais; 
- planejar e 

desenvolver 

das notas dos 

alunos, por 

disciplina. 
 

 

- Por meio da 

participação dos 

alunos nas 

atividades 

propostas. 
 

 

- por meio dos 

registros de 

ocorrências 

internas e 

externas. 
 

 

- por meio da 

participação dos 

pais nos eventos 

promovidos. 

 

 

- Equipe gestora, 

corpo docente, 

auxiliares, alunos, 

pais e CRE. 
 

 

 

- Equipe gestora, 

corpo docente, 

auxiliares, alunos e 

pais; CRE, 

DETRAN, PMDF, 

TJDFT, OAB e 

outros. 
 

 

- Equipe gestora, 

corpo docente, 

corpo discente, 

auxiliares, pais e 

alunos. 

 

 

- de março a 

dezembro de 

2020. 
 

 

- de março a 

dezembro de 

2020. 
 

 

- de fevereiro a 

dezembro de 

2020. 
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atividades 

culturais e 

esportivas com 

a participação 

dos pais; 
- desenvolver 

ações 

pedagógicas 

com a 

participação de 

pais. 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

Dimensão: Administrativa 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃ

O DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEI

S 
CRONOGRAMA 

Melhorar o conforto 

térmico das salas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizar o 

auditório. 
 

 

 

 

 

 

Reformar a parte 

hidráulica e elétrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Renovar o 

mobiliário, 

colocando 

cadeiras e 

efetuando 

pintura. 
 

 

 

 

 

- Instalar o 

isolamento 

térmico nas salas 

de aula e nos 

blocos 

administrativos. 
-Utilizar recursos 

de Emenda 

Parlamentar 

Distrital para a 

obra. 
 

 

 

 

 

- Utilizar 

recursos de 

Emenda 

Parlamentar 

Distrital para a 

obra. 
 

 

 

 

 

- Solicitar 

avaliação da 

engenharia da 

SEDF. 
- Utilizar 

recursos de 

Emenda 

- Por meio da 

utilização do 

espaço, por 

parte  do 

corpo discente 

e docente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe 

gestora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe 

gestora. 
 

 

 

 

 

 

 

- Equipe 

gestora. 

- 2º semestre letivo 

2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2º semestre letivo 

2020. 
 

 

 

 

 

 

- 2º semestre letivo 

2020. 
 

. 
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Parlamentar 

Distrital para a 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

Dimensão: Financeira 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVE

IS 
CRONOGRAM

A 
- Gerenciar os recursos 

materiais, financeiros e 

humanos com 

transparência, 

observando os ditames 

da Lei, garantindo o 

avanço do processo 

pedagógico. 

- Otimizar os 

gastos dos 

recursos 

materiais e 

financeiros. 

- Elaborar plano de 

aplicação dos recursos; 
- Realizar pesquisas de 

preços; 
- Orientar funcionários 

quanto ao uso de 

materiais; 
- Prestar contas dos 

gastos periodicamente. 

- Por meio da 

divulgação de 

balanços 

financeiros e 

prestação de 

contas do PDAF 

e PDDE. 

- Equipe 

gestora, corpo 

docente e dos 

auxiliares. 

- Durante todo o 

ano de 2020. 

10 – PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA 2020 

10.1: INTRODUÇÃO: 

  

 A ação do coordenador pedagógico consiste em promover a participação e 

integração da tríade- aluno- professor-coordenador pedagógico, aliada a uma dinâmica 

ativa e coerente. Constituiu-se num trabalho cujas linhas norteadoras possibilitarão um 

desenvolvimento eficaz em todo fazer pedagógico da Instituição Escolar. 

  

10.2: JUSTIFICATIVA: 

  

 A dinâmica do processo didático e do conhecimento que se ensina, aprende e 

(re) constrói na escola solicita do Coordenador Pedagógico que incentive e promova o 

hábito de estudo, leitura e discussões coletivas de textos, tanto os que trazem subsídios 

aos conteúdos específicos, quanto os que ampliam e aprofundam bases, 

encaminhamentos e concepções do ato educativo de ensinar e aprender, que caracteriza 

a especificidade da escola e do conhecimento que deve ser garantido. Sendo assim, a 
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função e/ou a “missão” do coordenador, requer dele, então uma ampla e bem apoiada 

visão dos fundamentos, princípios e conceitos do processo didático. 

 Propiciando o desenvolvimento do currículo da escola, visando o melhor e mais 

eficiente desempenho do trabalho didático-pedagógico e, obviamente, a melhoria da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tem o presente plano a função de 

orientar e avaliar todas as atividades do corpo docente, dinamizando, facilitando e 

esclarecendo a atuação da supervisão pedagógica, junto ao corpo administrativo, 

docente e discente da escola. 

 Este plano é flexível de acordo com as necessidades reais da escola e de toda a 

clientela nela atendida. 

  

10.3: OBJETIVO GERAL: 

  

 O trabalho do Coordenador Pedagógico visa traduzir o novo processo 

pedagógico em curso na sociedade, promover necessárias articulações para construir 

alternativas que ponham a educação a serviço do desenvolvimento de relações 

verdadeiramente democráticas, oferecendo a comunidade escolar uma educação com 

qualidade, no intuito de formar cidadãos críticos e democráticos. 

  

10.4: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 - Elaborar o plano de ação pedagógica. 

 - Promover e participar das reuniões de pais e professores. 

 - Prestar assistência técnico-pedagógica de forma direta ao corpo docente e, 

indiretamente, ao corpo discente. 

 - Estudar, pesquisar e selecionar assuntos didáticos e incentivar troca de 

experiências entre professores. 

 - Orientar e acompanhar no preenchimento dos diários de classe. 

 - Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e professores para 

prestar-lhes um melhor atendimento. 

 - Visitar as salas de aula para detectar problemas existentes e procurar solucioná-

los. 

 - Detectar constantemente as deficiências na aprendizagem. 
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 - Acompanhar o desenvolvimento dos projetos da escola, a fim de que haja um 

trabalho interdisciplinar, no qual possamos atender com eficiência toda a clientela da 

instituição. 

 - Avaliar a execução dos projetos. 

 - Promover o aumento do rendimento escolar qualitativamente. 

  

10.5: ATIVIDADES: 

  

 - Elaboração do planejamento anual. 

 - Participação nas reuniões administrativas. 

 - Reuniões para elaboração dos projetos da escola. 

 - Orientação em conjunto e individual. 

 - Auxílio e vistoria nas avaliações. 

 - Acompanhamento e avaliação dos projetos. 

 - Participação nas reuniões de pais e professores. 

 - Orientação, acompanhamento e auxílio aos alunos. 

 - Reuniões pedagógicas. 

 - Assistência à direção em assuntos pedagógicos e em atividades cívicas e 

sociais. 

 - Observação e assistência contínua. 

 - Diálogos individuais. 

 - Conversas informais. 

 - Estudos, pesquisas e seleção de conteúdos. 

 - Orientação e acompanhamento no preenchimento dos diários de classe. 

 - Identificação das prioridades de cada turma. 

 

10.6: METODOLOGIA DE TRABALHO: 

  

 O método de trabalho é simples, dinâmico, democrático, cooperador e de acordo 

com as necessidades apresentadas, colaborando com os professores na procura de meios 

e fins para melhorar a aprendizagem e formando um trinômio indispensável: aluno-

professor-coordenador, procurando a Filosofia Educacional como forma de organização 

para atingir os objetivos e procurando obter adesão e colaboração de todos os 

elementos, desenvolvendo assim, um verdadeiro trabalho de equipe. 
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10.7: PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

  

Durante todo ano letivo de 2020. 

Ações                                  Cronograma         Responsáveis. 

Reunião com o diretor,  

professores e demais 

funcionários da escola para 

falar sobre acolhimento e 

cuidado com os alunos. 

Início do ano letivo e final 

de cada bimestre 

Coordenadores e direção   

Elaboração do 

planejamento anual. 
Março Coordenadores e 

professores 

  

Realização da formação 

continuada dos professores, 

definindo a pauta dos 

encontros previamente com 

os professores. 

Semanal Direção, coordenadores e 

professores 

  

Desenvolver reflexões que 

garantam aprendizagens 

significativas na sala de 

aula. 

Mensal Coordenadores e 

professoras 

  

Orientar os professores na 

elaboração dos projetos 

didáticos. 

Mensal Coordenadores 

   

Planejar e coordenar as 

reuniões pedagógicas. 
Semanal. Direção c coordenadores. 

Participar de encontros 

promovidos pela Secretaria 

de Educação e Assessoria 

pedagógica. 

Durante o ano 
 

Coordenadores 

Acompanhar os trabalhos  

dos professores e intervir 

quando necessário ou 

quando solicitada. 

Sempre que solicitadas 
Coordenadores 

 
 

 

Orientar e acompanhar o 

preenchimento do diário de 

Final de cada bimestre Coordenadores 
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classe. 

Colocar em prática 

atividades pedagógicas 

contidas nos projetos 

desenvolvidos na escola. 

 

Mensal Coordenadores e 

professores. 

 

   
 

Propiciar um clima de 

amizade e cooperação entre 

os funcionários, alunos e 

pais. 

Anual Coordenadores  

 

 O alcance dos objetivos deste plano, a melhoria do processo ensino-

aprendizagem e o processo dos alunos não dependem somente da atuação do 

coordenador pedagógico, mas também, do apoio da direção da escola, da aceitação e 

esmero dos professores, do desempenho dos demais funcionários do estabelecimento, 

do interesse dos educando e ainda, do auxílio dos responsáveis pelos alunos desta 

instituição. 

 Assim, precisamos angariar a confiança de todos como fruto do bom 

desempenho de nosso trabalho, para que possamos trabalhar sob um clima 

completamente familiar, proporcionando assim, maior intercâmbio entre escola-

comunidade. Somente assim teremos êxito nesta grande batalha. 

11- ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

   

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante tem a sua estratégia de avaliação pautada nas 

diretrizes pedagógicas para a organização escolar do 3º Ciclo para as aprendizagens. A 

partir daí, a avaliação para as aprendizagens tem sido o nível mais conhecido e 

praticado na escola. 

Para que isso seja efetivamente respeitado, é primordial a organização da 

atividade no colégio com base no acompanhamento pedagógico sistemático pelo 

professor, supervisor e coordenador pedagógico, como sujeitos imprescindíveis desse 

processo. Tal acompanhamento consiste em tornar visíveis, por meio de registros, os 

avanços e as necessidades de cada estudante, propostos inclusive no currículo das 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO 

PARA AS APRENDIZAGENS. 
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Para que esse acompanhamento tenha melhor abrangência, apresentam-se a 

seguir quatro etapas propostas no currículo supracitado e praticado no CEF 01 DO 

NÚCLEO BANDEIRANTE. 

  Diagnóstico, registros, análise, planejamento e execução das 

intervenções didático-pedagógicas. 

A avaliação é cotidiana, gradativa e respeita o processo de conhecimento de cada 

aluno. O estudante, por meio dos ciclos, tem a oportunidade de ser efetivamente 

agente participativo na ação do saber, passando a coautor nesse processo, 

tornando-se o centro da atividade de ensino e também de aprendizagem. 

 Os reagrupamentos acontecem na escola e os educandos têm a oportunidade de 

ensinar e aprender uns com os outros, com a mediação do professor regente. 

Este, por sua vez, tem a oportunidade do fazer pedagógico diferenciado, 

podendo avaliar de forma integrativa o seu aluno, aula a aula, dia a dia, 

auxiliando verdadeiramente e direcionando o educando para que ele realmente 

aprenda. As intervenções são, portanto, diárias e efetivas sendo, assim, o norte 

da avaliação contínua do professor em relação a seu aluno. 

A avaliação consiste num trabalho progressivo e cooperativo entre a direção, 

coordenação pedagógica e o corpo docente, integrados na diagnose dos problemas que 

interferem no processo ensino-aprendizagem, para buscar a solução adequada. 

A avaliação contínua e progressiva será feita por meio de: 

- análise do plano elaborado, para verificar se os objetivos foram alcançados; 

- observação direta e indireta de todas as atividades desenvolvidas; 

- visitas, conversas, fichas de acompanhamento, levantamentos estatísticos; 

- reflexão e conclusão, análise dos dados coletados. 

  A prova diagnóstica surge como uma inovação e cria uma boa expectativa como 

forma de avaliação, pois possibilita a percepção de lacunas e as necessidades reais do 

aluno. Assim, o professor tem um norte para desenvolver o seu trabalho, com infinitas 

possibilidades de êxito, pois o resultado da prova mencionada indica um ponto de 

partida sobre o que realmente precisa ser aprimorado para atingir e vencer as 

dificuldades que o aluno traz. Há, portanto, muita expectativa quanto a esse modelo de 

avaliação. Os professores puderam, por exemplo, desenvolver as atividades, a correção 

de fluxo e até o planejamento pedagógico. 
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 O conselho de classe do CEF 01 do Núcleo Bandeirante é participativo, ou 

seja, os alunos também são agentes nesse processo da busca por um melhor ensino;  

coordenadores,   professores, equipe gestora e demais profissionais avaliam e definem 

ações e, assim, consolidam a perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as 

aprendizagens que ocorrem na escola. 

 

 

 

12 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 O Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) organiza-se em 

torno da constituição da educação integral, pois objetiva a formação do ser humano com 

respeito à diversidade e a suas múltiplas dimensões, de forma emancipatória. Além 

disso, a prática didático-pedagógica sustenta-se a partir dos eixos transversais: 

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

Educação para a Sustentabilidade. Os eixos transversais devem perpassar os conteúdos 

de forma articulada e interdisciplinar. 

 

A matriz curricular do Ensino Fundamental do CEF 01do Núcleo Bandeirante é 

a mesma das demais Escolas Públicas do Distrito Federal e se divide da seguinte forma 

no Ensino Regular: 

 

BASE NACIONAL COMUM 

HORA-AULA SEMANAL COMPONENTE CURRICULAR 

05 LÍNGUA PORTUGUESA 

05 MATEMÁTICA 

03 HISTÓRIA 

03 GEOGRAFIA 

04 CIÊNCIAS NATURAIS 

02 ARTE 

03 EDUCAÇÃO FÍSICA 

02 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) 

PARTE DIVERSIFICADA 

01 PD1 -  PRODUÇÃO DE TEXTO 

01 PD2 – GEOMETRIA 

01 PD3 – LEITURA 
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13 – PLANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

A escola faz avaliação da Proposta Pedagógica em reuniões periódicas de 

coordenação. Dessa forma, a PP é o guia para as demandas da comunidade escolar. 

Os itens descritos na PP são discutidos com os professores em coordenações, 

possibilitando o surgimento de mudanças e estratégias na tentativa de solucionar os 

problemas que surgem no processo.              

Com a mudança para ciclos, a escola se transforma em estudos sobre o tema, 

reuniões, debates e seminários. O momento é para aprender e encontrar a melhor 

maneira de aplicar essa reorganização do ensino. 

O plano de Ação para a implementação da Proposta Pedagógica do CEF 01 do 

Núcleo Bandeirante abrange as seguintes objetivos:  

OBJETIVOS 

 Trabalhar em função da permanência e do sucesso do aluno na escola. 

 Articular as ações de todos os segmentos e conduzir o projeto da escola, 

priorizando as questões pedagógicas e mantendo o ânimo de todos na construção 

do trabalho educativo. 

 Acompanhar os resultados das avaliações externas.  

 Mapear o rendimento escolar dos alunos.  

 Discutir resultados no conselho de classe.  

 Discutir com os próprios alunos os resultados obtidos. 

 Incentivar a participação dos pais, alunos e professores na construção da 

proposta pedagógica. 

 Divulgar o trabalho pedagógico da escola pra toda a comunidade escolar. 

 Dar apoio aos projetos pedagógicos da escola, de forma a acompanhar os 

professores e as turmas, para que haja o melhor desempenho de ambos.  

 Acompanhar o trabalho do professor em sala de aula, verificando se está 

seguindo seu planejamento.  

  Atender ao professor em algumas de suas necessidades, ajudando em relação a 

material pedagógico, informações sobre a escola, datas e outras.  

 Buscar temáticas pertinentes e relevantes para formação dos professores. 

  Acompanhar o desenvolvimento da PP e dos planos de trabalho dos docentes. 
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 Estimular, orientar, implementar e acompanhar as orientações curriculares da 

Secretaria de Educação e da Legislação Federal vigente. 

 Utilizar e sugerir intervenções pedagógicas, bem como ações inovadoras.  

 Estimular e oportunizar a reflexão avaliativa do grupo de professores. 

AÇÕES 

 Combater a evasão, repetência e reprovação escolar, buscando superar a meta 

estabelecida pelo IDEB.  

 Elaborar e/ou reestruturar a Proposta Pedagógica envolvendo a participação de 

todos os membros da comunidade acadêmica.  

 Valorizar e reforçar a participação da família na escola e na vida acadêmica do 

aluno.  

 Buscar alternativas metodológicas para suprir as deficiências do processo ensino 

aprendizagem.  

 Resgatar a importância dos valores morais e éticos valorizando, no dia a dia, 

atitudes de respeito à vida, às pessoas, às regras de convivência e ao ambiente.  

 Tornar o ambiente da escola acolhedor.  

 Melhorar a estrutura e materiais dos laboratórios incentivando o seu uso. 

 Melhorar a estrutura e acervo da biblioteca e incentivar o seu uso.  

 Zelar pela qualidade, higiene, organização e bom preparo do lanche. 

 Promover ações de forma mais participativa da equipe de Direção junto aos 

professores, principalmente nos horários de coordenação, para todos os turnos.  

 Contribuir para fortalecer a atuação do Serviço de Orientação Educacional e da 

Sala de Recursos. 

 Levantar os resultados do desempenho acadêmico dos alunos e mapear o 

rendimento escolar.  

 Estudar os resultados das avaliações externas e compartilhar com os professores e 

alunos.  

 Realizar a avaliação institucional. 

 Utilizar dias letivos temáticos. 

 

METAS 
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 Diminuir a evasão escolar.  

 Melhorar o rendimento dos estudantes. 

 Melhorar a organização do trabalho pedagógico com procedimentos e instrumentos 

eficazes de acompanhamento e avaliação. 

 Promover a articulação entre os diversos setores da escola. 

  Conseguir formação para os professores. 

 Conscientizar os professores dos resultados na busca pela melhoria do trabalho 

pedagógico. 

  Conscientizar os alunos dos seus resultados e fazê-los entender que participes do 

processo de ensino e de aprendizagem.  

 Avaliação institucional em função do desempenho geral da escola. 

 Obter um ambiente saudável e produtivo com resultados satisfatórios. 

 Otimizar a gestão dos recursos financeiros da escola de forma a garantir o atendimento 

no fornecimento de materiais e suprimentos necessários ao pleno funcionamento da 

escola, principalmente no que tange a execução dos projetos e eventos da escola.  

 Propor aos professores e funcionários a criação de outros eventos que gerem receita 

para a escola, além da festa junina, com o intuito de utilizar em pequenas reformas e 

aquisição ou conserto de equipamentos e materiais não disponibilizados pelo governo. 

 Consertar ou adquirir, de acordo com a disponibilização orçamentária governamental, 

material esportivo, equipamentos e acessórios de multimídia (TV, som, Datashow, 

DVD...), máquinas copiadoras e de impressão. 

 

INDICADORES 

 IDEB 

RESPONSÁVEIS 

 Equipe gestora 

 Supervisão Pedagógica 
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 Coordenação Pedagógica 

 Professores 

 SOE 

 Sala de Recursos 

PRAZOS 

 Ano letivo de 2020 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 PDAF; 

 PDDE; 

 Emenda Parlamentar; 

 

14 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

A Proposta Pedagógica, como documento que norteia todas as atividades de 

educação da escola, obrigatoriamente é discutida durante todo o ano letivo. Mudanças 

ocorrem à medida que novas estratégias se fazem necessárias para que o ensino-

aprendizagem aconteça no cotidiano da escola de forma efetiva. 

A cada semestre, novos estudos e pesquisas na PP são realizados com a equipe 

educacional da escola para identificar o que deu certo e o que deve ser transformado em 

outros projetos de educação. Dessa forma, é o dia a dia da escola que determina os 

projetos em andamento e as intervenções. O diálogo das coordenações sinaliza para 

novas avaliações deste documento da escola. 

O acompanhamento desses estudos da PP é coordenado pelo supervisor, 

coordenadores e equipe gestora da instituição. Os registros da avaliação serão relatados 

em ata de reunião das coordenações pedagógicas. 
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15 – PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS - Planos de ação 

 

1. Projeto intervenção 

Consiste na realização de aulas de reforço em Matemática, no turno contrário 

para alunos que apresentam muita dificuldade nessa disciplina e necessitam de um 

auxílio extra. Nesse projeto, o foco é trabalhar as habilidades com os alunos e praticar 

exercícios na tentativa de minimizar os problemas. Professoras de Matemática 

responsáveis pelo projeto – Élida e Regina. Cronograma: de abril a novembro de 2020. 

 

 

 

2. Projeto Laboratório de Informática 

 

Consiste no melhor aproveitamento do Laboratório de Informática como recurso 

pedagógico para aulas mais diversificadas, independentemente da disciplina estudada. O 

professor reserva o espaço e, junto com os profissionais que atuam no laboratório, 

promove um momento de ensino mais dinâmico e atrativo. Os professores do 

laboratório atendem os alunos no horário do intervalo, oferecem oficinas para 

estudantes e professores. Além disso, conta com um espaço virtual para os alunos com 

transtornos e ANEE.  Professoras responsáveis:  Keyly e Antônio Carlos. Cronograma: 

durante todo o ano letivo. 

 

3. Gincana Esportiva e Cultural 

 

O esporte é um fenômeno sociocultural que a cada dia ganha mais visibilidade 

no Brasil e no mundo. É, atualmente, um dos temas da cultura do movimento de maior 

presença na Educação Física escolar. 

Os Jogos Escolares do CEF 01 do Núcleo Bandeirante têm sido um grande fator 

de motivação para as aulas de Educação Física. Para os alunos, o fato de participar dos 

Jogos possui um significado muito importante na valorização da disciplina na escola. A 

vivência de valores como respeito ao adversário, respeito às regras da competição e dos 

esportes, responsabilidade ao representar a escola, compromisso com os colegas e com 

o professor que os conduz têm significado positivo na formação cidadã e ética dos 
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alunos. A transferência desses valores para sua trajetória pessoal apresenta-se como uma 

realidade. 

Na semana dos Jogos, além da prática saudável de atividades físicas, os alunos 

aprendem como se posicionar diante dos desafios que enfrentam nas competições. Serão 

trabalhadas duas modalidades olímpicas nos jogos, além de gincana cultural com provas 

diversificadas. Os professores de Educação Física serão os responsáveis pela 

organização (Aglae, Marcela, Pedro, Paulo e Cláudia), contando com a colaboração dos 

demais professores. Cronograma: 1º semestre de 2020. 

 

4. Feira de Ciências 

 

A Feira de Ciências contribui para inserir e despertar nos alunos o interesse pelas 

Ciências, possibilitando que investiguem sobre problemas locais, regionais, estaduais; 

enfim, permite que ampliem seus estudos sobre determinado assunto por meio da 

pesquisa.  Tem um papel importante no aprendizado dos estudantes e constitui uma 

importante ferramenta de divulgação dos conhecimentos desenvolvidos na comunidade 

escolar.  Além do conhecimento científico em si que é adquirido durante o projeto, todo 

o seu processo desenvolve diferentes habilidades nos alunos, tais como: 
 

- Organização do pensamento 

- Comunicação oral 

- Comunicação escrita 

- Pesquisa científica  

Geralmente, o tema trabalhado na Feira de Ciências é o definido pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e os alunos têm a possibilidade de 

reapresentar os melhores projetos em outras etapas. Em 2020, o tema sugerido é 

“Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira”. 

Cronograma: 2º bimestre de 2020 (projeto interdisciplinar) 

 

5. Projeto Consciência Negra 

 

Comemorado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra é um marco nacional na 

luta contra o racismo e a desigualdade racial. 
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A data lembra a importância dos povos e da cultura africana na construção social e 

cultural brasileira, bem como a necessidade de abordar temas como o preconceito e a 

diversidade étnico-racial em diferentes esferas da sociedade – inclusive na escola. 

A data em comemoração à Consciência Negra foi estabelecida em 2003 e passou a fazer 

parte do calendário escolar nesse mesmo ano – pouco antes da resolução que definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, em 2004. 

Com base nessas resoluções, tornou-se obrigatório o ensino da História e da Cultura 

Afro-Brasileira nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio – e temas como 

“o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional” passaram a integrar os 

currículos das escolas brasileiras, “resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.” (Lei 10.639. Art.26-A) 

Em 2011, a Lei 12.519 instituiu oficialmente essa data como o Dia Nacional de Zumbi 

e da Consciência Negra. A data, mais tarde, possibilitou a abertura de espaços para que 

se falasse em existir um Mês da Consciência Negra, que tinha como principal objetivo 

propor uma importante e necessária reflexão sobre as causas históricas e a superação da 

desigualdade racial no país. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana apresentam a seguinte 

definição sobre consciência negra: 

“Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o objetivo de 

educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo fortalecer entre os 

negros e despertar entre os brancos a consciência negra. 

Embasada nessa definição, a escola pretende trabalhar a reflexão sobre a 

necessidade de superar a desigualdade racial no Brasil. 

Cronograma: 4º bimestre de 2020 (projeto interdisciplinar) 

 

6. Projeto OBMEP na escola 

Voltado para os professores de Matemática das escolas públicas, o programa visa 

estimular atividades extraclasse com o uso dos materiais da OBMEP, tais como provas 
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e Bancos de Questões. Professores de todo o país são habilitados e preparados para 

desenvolver essa atividade em sua escola ou em escolas vizinhas. As aulas serão no 

turno contrário, período de 4 horas, uma vez por semana durante todo o ano letivo. 

7. Projeto Canguru 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante está inscrito no Concurso Canguru de Matemática, 

uma competição anual internacional destinada aos alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental até os da 3ª série do Ensino Médio. A competição teve origem na França e 

é administrada globalmente pela Associação Canguru sem Fronteiras (Association 

Kangourou sans Frontières - AKSF). O Concurso Canguru de Matemática é a maior 

competição de Matemática do mundo, com mais de 6 milhões de participantes por ano 

nos mais de 80 países. 

OBJETIVOS  

- Ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos.  

- Contribuir para a melhoria do ensino de Matemática em todos os níveis da Educação 

Básica. 

- Favorecer o estudo de maneira interessante e contextualizada, aproximando os alunos 

do universo da Matemática.  

- Estimular a capacidade dos alunos de obter prazer e satisfação intelectual na resolução 

de problemas de Matemática pura ou aplicada. 

Cronograma: Durante o ano letivo de 2020 

Responsável: Professor Iuri de Souza Simões Ferreira 

8. Projeto “Avaliação Multidisciplinar” 

A avaliação da aprendizagem está intimamente ligada à prática educativa do professor, 

e sua postura diante dos resultados da avaliação servirá de instrumento para apontar os 

avanços e dificuldades de cada aluno, e assim traçar estratégias de uso dessas 
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informações para reorganizar a sua prática pedagógica com o intuito de contribuir para 

uma aprendizagem significativa e de qualidade. 

Para Gatti (2009), a avaliação deve ser feita de maneira contínua de modo a acompanhar 

o desenvolvimento e o processo de aprendizagem do aluno e para isso é necessário que 

os professores estejam capacitados e aptos a elaborar instrumentos de avaliação 

condizentes com o trabalho realizado em sala de aula. 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante, assim como as demais escolas da Secretaria de 

Educação, trabalha aspectos formativos e quantitativos, buscando colocar o aluno como 

centro do processo de ensino-aprendizagem, valorizando as suas experiências prévias. 

Uma das estratégias de avaliação, utilizada pela escola, é a prova multidisciplinar que 

tem por objetivo preparar o aluno para avaliações de concursos e vestibulares, além de 

uma interação entre professores e, até mesmo, um trabalho interdisciplinar. A avaliação 

é feita uma vez por bimestre e abrange todas as disciplinas do currículo do ensino 

fundamental. Por meio desse instrumento, o aluno aprende, também, o preenchimento 

de folhas de respostas no padrão utilizado por instituições que elaboram provas de 

concurso, bem como os tipos de questões utilizados em avaliações externas, como o 

SAEB. 

A avaliação terá um valor de 2,0 pontos e a nota será utilizada em todas as disciplinas. 

9. Projeto “Values in Quotes” 

Objetivos Gerais: Trabalhar valores e motivação por meio de citações em Inglês.  

Objetivos Específicos: Mostrar para os alunos que eles são capazes de entender o Inglês 

mediante citações motivacionais e de valores. 

 Metodologia: Utilização de pequenas citações na Língua Inglesa de livros e sites 

motivacionais com vocabulário simples. 

 Justificativa: Os alunos chegam para a aula de Inglês desmotivados, pensando ser 

incapazes de aprender um novo idioma, assim como sem sonhos e perspectivas. Por 

isso, ao mostrar citações simples e que eles entendem, por meio de gestos e mímicas, há 
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o estímulo com elogios em Inglês e ações de emoção e alegria. Toda citação trabalha 

um valor. 

 CRONOGRAMA: O projeto é realizado em todas as aulas durante o ano letivo. 

 

 10. Projeto Festa Junina  

Com a chegada dos portugueses, as festas, que já eram típicas na Europa, também 

desembarcaram no Brasil e aos poucos foram se misturando com elementos próprios do 

interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados 

nas festas de hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. 

Além do Brasil, as celebrações da festa junina são notáveis em diversos países. Reino 

Unido, França, Itália, Portugal, Espanha, Noruega, Estados Unidos, Porto Rico, Canadá 

e Austrália são alguns exemplos de lugares que celebram essas tradições. 

No ambiente escolar, a festa já virou tradição e é um momento aguardado pela 

comunidade, transformando-se em possibilidade de lazer, integração e estudo. 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante promoverá uma festa junina para os alunos no dia 20 

de junho de 2020, sábado, das 10h às 16h.  

11. Projeto Escola sem Aedes 

O Brasil registrou 1.544.987 casos de dengue em 2019, um aumento de 488% 

em relação a 2018, segundo dados do Ministério da Saúde. Desse total, 782 pessoas 

morreram em todo o país. 

No ano passado, o Brasil também registrou 10.708 casos de zika, com 3 

mortes, e 132.205 ocorrências de chikungunya, com 92 mortes, um aumento, 

respectivamente, de 52% e de 30% em relação aos casos de 2018. 

Juntando todos os casos de dengue, zika e chikungunya, houve um aumento de 

248% no registro das doenças transmitidas pelo mosquito do Aedes aegypti em 2019. 

A partir desses dados preocupantes, a SEEDF em parceria com o Corpo de 

Bombeiros Militar do DF, a Secretaria de Saúde/Subsecretaria de Vigilância em Saúde, 

o SESC desenvolvem o Projeto Escola Sem Aedes, que tem como objetivo despertar e 

https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/06/24/sintomas-da-dengue-podem-durar-meses-explica-especialista.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/zika-virus/
https://g1.globo.com/bemestar/chikungunya/
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conscientizar a comunidade escolar para a importância do trabalho coletivo na luta 

contra o mosquito Aedes Aegypti. 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante utilizará as sugestões de atividades propostas 

pela Secretaria de Educação na campanha de prevenção ao Aedes Aegypti como um 

projeto permanente para o ano letivo de 2020. 

 

 

AÇÃO OBJETIVO 

Palestra para os 

estudantes 

Capacitar os estudantes para atuarem como agentes transformadores e partícipes 

de movimentos que defendam a preservação e a sustentabilidade do meio 

ambiente, que lutem por melhores condições de vida e saúde, e maior acesso às 

informações em saúde 

Agente Mobilizador 

Formar um responsável na unidade escolar para ser o Agente Mobilizador, que irá 

vistoriar o território educacional, juntamente com os servidores da limpeza para 

evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika 

vírus e Chikungunya 

Estudante 

Mobilizador 

(6º ano ao Ensino 

Médio) 

Formar atitudes e valores que levem o estudante à mudança de comportamento 

com base no conhecimento, contribuindo para a proteção e promoção da saúde, 

tornando-se um multiplicador no combate ao Aedes aegypti em sua 

rua/comunidade 

Agente Mirim 

(Educação Infantil/1º 

ao 5º ano) 

Formar atitudes e valores que levem o estudante à mudança de comportamento 

com base no conhecimento, contribuindo para a proteção e promoção da saúde, 

tornando-se um multiplicador no combate ao Aedes aegypti em sua 

rua/comunidade 

Teatro Apresentar a temática Dengue através do Teatro 

Paródia Apresentar a temática Dengue através da Música 

Formação Capacitar os professores para a Promoção e Educação em Saúde na escola 

Lixo Zero Nas 

Escolas 
Retirar todos os bens móveis inservíveis das unidades escolares 

 

Sugestões de atividades e estratégias que poderão ser desenvolvidas para o 
combate ao Aedes, para a promoção da saúde e a prevenção aos agravos. Ações 
devem ter caráter permanente nas unidades escolares: 

 

ATIVIDADES 

PROPOSTAS 
ESTRATÉGIAS 

Pesquisa e  

leitura de textos 

informativos 

Indicar momentos para fazer a leitura de notícias, artigos, gibis, revistas, entre outros 

materiais. Após a leitura os professores podem propor rodas de debates sobre o tema e 

buscarem proposições e propostas para combater a proliferação do mosquito. 

Criação e 

utilização de 

Utilização e elaboração de folder informativo contendo, fases de desenvolvimento do 

mosquito, locais favoráveis para sua proliferação, principais sintomas das doenças 



45 
 

Folder transmitidas,entre outros. 

 http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Folder-Checklist-

v7.pdf 

 http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/pecasgrafic

as/V02-Cartaz_Simtomas_64x46cm-2019.pdf 

Filmes e vídeos 

Atividades como esta desenvolvem a linguagem, a criatividade, a imaginação e 

possibilitam ao estudante maior entusiasmo durante as ações pedagógicas. Sendo 

assim, destacamos como sugestões alguns vídeos relacionados à temática: 

 http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/filmes/SIN

TOMAS_30s_ONLINE%2020190122__LEGENDADO.mp4 

 http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/filmes/MO

SQUITO_ZIKA_20190122.mp4 

 https://www.youtube.com/watch?v=OcSHW3dMgPM 

 https://www.youtube.com/watch?v=8oGwkbBzs3o 

Realização de 

peças teatrais 

Os professores podem utilizar essa atividade como instrumento pedagógico para a 

abordagem de temas emergentes e transversais. Ao elaborar com os estudantes peças 

teatrais que abordam a temática estarão contribuindo para o desenvolvimento 

cognitivo, intelectual, social e emocional. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DfvCuIRf1CM 

  

Paródias 

Atividades lúdicas como a paródia, constituem-se numa importante ferramenta ao 

apresentar-se de forma dinâmica, inclusive a sensibilização de temas emergentes, pois 

criam condições necessárias a 

aprendizagem.https://www.youtube.com/watch?v=wgkIq05psK4&list=RDQMhx4Wx

_4WtKs&index=3 

Palestras e 

rodas de 

conversas 

Sensibilizar os estudantes por meio de palestras com profissionais da área, quanto aos 

riscos causados pelo Aedes aegypti. 

Concurso de 

desenhos, 

textos, vídeos e 

fotografias 

Realizar concursos entre os estudantes tendo como o objetivo estimular a criatividade, 

enriquecer o projeto pedagógico da escola, estimular a reflexão ao tema, bem como, 

diversificar a prática pedagógica. 

Júri simulado 

Esta atividade é uma espécie de julgamento, em que teremos estudantes atuando na 

defesa e na acusação de um determinado caso. O docente selecionará um estudante 

para ser juiz, outro para atuar como escrivão e aqueles que serão os jurados. Essa ação 

é dinâmica e promove o entusiasmo dos estudantes para a abordagem da temática. 

Tempestade 

cerebral 

Nesta estratégia o professor lança uma palavra ou um problema relacionado ao 

conteúdo e pede para que os estudantes  expressem uma palavra ou ideia sobre aquilo 

que foi proposto. O professor fará papel de mediador para construção de 

conhecimentos sobre a temática. 

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Folder-Checklist-v7.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Folder-Checklist-v7.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/pecasgraficas/V02-Cartaz_Simtomas_64x46cm-2019.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/pecasgraficas/V02-Cartaz_Simtomas_64x46cm-2019.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/filmes/SINTOMAS_30s_ONLINE%2020190122__LEGENDADO.mp4
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/filmes/SINTOMAS_30s_ONLINE%2020190122__LEGENDADO.mp4
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/filmes/MOSQUITO_ZIKA_20190122.mp4
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/mosquito/downloads/filmes/MOSQUITO_ZIKA_20190122.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=OcSHW3dMgPM
https://www.youtube.com/watch?v=8oGwkbBzs3o
https://www.youtube.com/watch?v=DfvCuIRf1CM
https://www.youtube.com/watch?v=wgkIq05psK4&list=RDQMhx4Wx_4WtKs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wgkIq05psK4&list=RDQMhx4Wx_4WtKs&index=3
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12. Projeto “Festa da Família” 

A experiência escolar tem mostrado que a participação dos pais é de fundamental 

importância para o bom desempenho escolar e social das crianças. Dessa forma, torna-

se fundamental traçar estratégias para trazer a família para uma maior integração com a 

unidade escolar. A festa da família surge como uma oportunidade de trazer a 

comunidade para a escola, reforçando a parceria e contribuindo para um ambiente 

pedagógico mais eficaz. 

 

Objetivos: 

 

 Resgatar momentos vividos em família. 

  Promover a integração entre escola e família. 

    Ressaltar a importância do respeito e afetividade entre os membros familiares. 

    Conhecer as diferentes composições familiares. 

 

Data: 12/09/2020 (sábado) 
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JUSTIFICATIVA 

 

 Auxiliar o estudante da SEDF na aprendizagem dos conteúdos que não foram 

bem assimilados por motivos diversos. 

 Introduzir e/ou fixar conteúdos que o educando está encontrando dificuldades de 

aprender por falta de pré-requisitos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Capacitar o aluno a aplicar a matemática de modo que ele possa entendê-la e 

utilizá-la concretamente no seu cotidiano. 

 Desenvolver no educando o raciocínio lógico para que o mesmo levante 

hipóteses e tome decisões com criatividade inseridas nos desafios que necessitem do 

uso da matemática. 

 Resolver problemas aplicando com eficácia conceitos matemáticos de acordo 

com seu universo. 

PROCEDIMENTOS 

 

 Aulas expositivas em pequenos grupos 

 Utilização de jogos educativos e dinâmicas 

 Construção de conceitos matemáticos com a utilização de material 

concreto 

 Aplicação de exercícios referentes ao conteúdo estudado 

 

 

AVALIAÇÃO 

 Verificar as descobertas que o(a)  aluno(a)  fez durante o processo além de 

verificar sua habilidade em organizar o raciocínio e aplicação do conhecimento em sua 

realidade. 
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PROJETO DE LITERATURA 

& 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: Fernando Augusto da Silva – mat. nº 37.702-3 

 

Abril – 2019 
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I. Justificativa 

 

“O homem é um ser que se criou ao criar uma linguagem. Pela palavra, o 

homem é uma metáfora de si mesmo.” (Octávio Paz) 

Todas as pessoas são capazes de argumentar, de produzir, contar e descrever 

várias histórias usando a linguagem oral. Porém ao registrar essas habilidades por meio 

da escrita muitas vezes surge a apreensão. Com o intuito de sanar dificuldades 

encontradas para expressar seus pensamentos e histórias contadas o Centro de Ensino 

Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante, popular e carinhosamente conhecido por 

“Sapão” cria um projeto voltado à literatura aqui denominado Literatura e Produção de 

Textos. 

Este projeto privilegia a leitura para desencadear atividades deflagradoras da 

produção textual e do aumento da bagagem cultural de toda a comunidade escolar.  

Esse projeto surge da necessidade de transformar o ato passivo frente ao texto 

em atividade participativa de criação e tornar os estudantes leitores competentes e que 

tenham condições de utilizar os variados recursos existentes na escola e fora dela, 

saindo da casca reunindo a palavra escrita à leitura e à imagem.  

Com base na criatividade e na construção do conhecimento no processo ensino-

aprendizagem,  nesse projeto a produção textual dos alunos deve ser vista como ponto 

de partida para transformações, para que possam juntos construir sua visão e linguagem 

própria de novos conhecimentos a partir daqueles que já existem. Por isso citamos 

Vygotsk quando diz: “é na linguagem que o sujeito mediante as intervenções sociais 

com os outros sujeitos planeja suas ações, reflete, representa e significa a  realidade. 

Assim surgiu o Projeto de Literatura e Produção de Textos, que pretende 

promover o letramento, incentivando atividades de leitura e escrita na escola, 

promovendo a valorização da cultura regional e ainda despertar nas crianças a 

sensibilização do meio onde estão envolvidas, de forma dinâmica, lúdica e participativa, 

permitindo aos alunos participar nas atividades de produção desenvolvendo o 

letramento e produção textual a partir de sua leitura de mundo e visão individual de 

identidade. 

 

II. Objetivo Geral 
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Motivar o aluno à prática da leitura literária, aproximando-o também das demais 

artes; incentivando a criação de sua literatura, tanto em prosa quanto em versos e 

extravasar talento e imaginação. 

 

III. Objetivos Específicos 

 

Incentivar a leitura com o objetivo principal de despertar no aluno o gosto e 

prazer pela mesma aliando leitura à construção do conhecimento. 

Atingir diferentes níveis de leitores do 6º ao 9º anos e desenvolver habilidades e 

interesse pela leitura. 

Facilitar o acesso do aluno aos diferentes tipos e gêneros de textos. 

Abordar os diferentes tipos de gêneros textuais utilizando-os no cotidiano. 

Utilizar a leitura de imagens e leitura oral com vídeos educativos. 

Enriquecer o vocabulário. 

Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever. 

Auxiliar o aluno no processo de constituição da sua identidade e na formação de 

valores próprios. 

Valorização da identidade cultural regional. 

Trabalhar a leitura com diferentes objetivos: busca de informação, de prazer, 

para comunicar um texto a um auditório, etc. 

Contribuir para formação de leitores autônomos e competentes. 

Desenvolver habilidades de produção textual, nos mais diversos gêneros 

textuais: cartas, cordel, poesia, anúncio, narrativa, dissertação, redação, frases, ditado, 

bilhete, jornal, recadinhos... 

IV. Fundamentação Teórica 

 

O domínio da leitura e da escrita é imprescindível para o desenvolvimento 

intelectual da criança, o que certamente poderá mudar a realidade de sua vida. 

Acredita-se que, para acontecer o avanço dessa prática, é preciso que haja 

professores comprometidos com o processo educativo, que busque uma forma correta 

para aplicar ao ensino-aprendizagem, devendo tratar os alunos com carinho, respeitando 

as individualidades; sendo capaz de superar as dificuldades e carências de uma escola. 
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A leitura tanto quanto a escrita, consiste em atividade bastante intrínseca, pelo 

fato de serem atividades que se complementam. Logo, se o aluno for um bom leitor terá 

condições de desenvolver a escrita com maior facilidade. 

Neste sentido, segundo Cagliari (2002, p. 152) “a leitura é uma atividade ligada 

essencialmente à escrita”, assim o ato de decodificar um texto requer o entendimento 

também de codificá-lo através de várias linguagens. 

Percebendo que as dificuldades apresentadas pelos alunos, encontra-se em 

aprender estão associadas à pouca habilidade que eles têm para a leitura e considerando 

que ler é um dos principais caminhos para ampliar a aprendizagem em qualquer área do 

conhecimento, um dos desafios é o de fazer com que os alunos sejam leitores mais 

fluentes, pois grande parte das informações necessárias para viver em sociedade e 

construir conhecimentos são encontradas na forma escrita. 

Segundo Kleiman, “as teorias mais recentes concebem o ato de ler como 

atribuição voluntária de sentido à escrita, entendendo a leitura também como prática 

social, colocando o desafio para a escola, no sentido de rever suas práticas de ensino, 

para aprender a ler e a escrever.” 

O aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual: ele precisa 

compreender o que a leitura e escrita representam em sua vida escolar. 

 

V. Conteúdo 

 

•   Produção de texto, leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais 

•   Exposição oral e escrita 

•   Pontuação 

•   Ortografia  

•   Elementos de coesão e coerência 

•   Narração, descrição  de fatos, personagem ou ambiente 

•   Pesquisa em dicionário 

 

VI. Metodologia 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante possibilita, por 

meio desse projeto, a integração entre os professores, a Biblioteca, e o Laboratório de 
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Informática, em que os alunos farão leitura de obras sob a orientação dos professores, 

além de textos indicados nas mídias eletrônicas. 

Em aulas planejadas farão a socialização da leitura com os colegas de classe, 

quando serão avaliados na oralidade e na compreensão da leitura. 

Finalizado a etapa da leitura, dá-se o inicio da produção escrita, momento em 

que o aluno produzirá textos referentes à sua leitura, expondo seu ponto de visto de 

interpretação objetivando demonstrar sua aprendizagem com a prática, inclusive, o 

desenvolvimento cognitivo para compreender o conteúdo das demais disciplinas. 

O Projeto de Literatura e Produção de Textos faz parte do Projeto Político 

Pedagógico da Escola.  

Desenvolver-se-á durante o ano letivo, compondo a Parte Diversificada prevista 

na grade curricular adotada pela Secretaria de Educação. 

Através da interdisciplinaridade das disciplinas da área de Linguagem devem-se 

utilizar diversas formas para que o aluno adquira os conhecimentos esperados. Dentre 

os meios utilizados valem citar: exposição oral, filmes que abordam a temática, leitura 

de obras literárias, etc. 

 

 

VII. Ações Desenvolvidas 

 

Para que seja descoberto este prazer, usaremos a obra de vários autores. 

Utilizar diversos gêneros textuais. 

Produzir textos narrativos e descritivos, empregando corretamente a ortografia e 

a pontuação adequadas. 

Identificar os tempos verbais presente na obra literária. 

Solicitar que as crianças deem um novo final ou início à história lida. 

Conhecer vida e obra do autor. 

Fazer textos coletivos com a descrição dos personagens, considerando 

características físicas e psicológicas. 

Fazer estudos individuais e coletivos dos dados contidos nos livros. 

Fazer sessões de explanação dos conteúdos evidenciados na obra. 

Fazer releituras, conjugando a linguagem com recitais e sínteses, como forma de 

tornar mais concreta a aprendizagem. 

Produção de textos de diversos tipos e gêneros. 
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Pesquisar o dicionário, enriquecendo a expressão vocabular.  

 

VIII. Recursos utilizados 

 

•   Computadores 

•   Internet 

•   Jornais 

•   Revistas 

•   Livros de literatura 

•   Recursos humanos: professores regentes de Literatura e Língua Portuguesa. 
 

IX.  Avaliação 

 

A avaliação será continua no processo de aprendizado, pois a mesma representa 

um importante momento como norteadora de rumos e decisões a serem tomadas durante 

a execução do Projeto de Literatura e Produção de Texto; bem como, de modo 

abrangente considerando a variedades de habilidades  condizente  a  fim de que todos os 

alunos possam desenvolver uma aprendizagem satisfatória; visto que é parte integrante 

da grade curricular e componente necessário à aprovação do estudante para a série 

seguinte ao final do ano letivo. 
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PROJETO: 
 

 

 

 

 

GEOMETRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto que estabelece objetivo, 

metas e forma de trabalho para o 

desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem vinculada à Matemática, 

específica do conteúdo de Geometria. 

 

 

 

 

 

     "... dar a todos, o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, cabe a cada 

um."      

(Mario Quintana) 

 

Núcleo Bandeirante 

Abril de 2020 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO INTERVENTIVO II - GEOMETRIA 
 

O presente projeto de Geometria foi discutido juntamente com o Projeto Político 

Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante, sendo fruto 

de amplo debate entre os segmentos. 

              Visa, também as ações planejadas no Plano Político Pedagógico do Centro de 

Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante atual, bem como os anteriores a esse, 

sendo um projeto implantado na instituição a algum tempo, que vem refletindo bons 

resultados no desempenho dos nossos alunos e escola, a exemplo das Olimpíadas de 

Matemática (OBMEP) e no desempenho escolar geral onde nossa escola com bons 

resultados, como a Avaliação da Educação Básica (Saeb), também denominada "Prova 

Brasil". 

          Após a inclusão desse projeto em nossa instituição, foi possível proporcionar ao 

aluno a certeza de ter o conteúdo de Geometria aplicado, visto que anteriormente o 

mesmo era deixado para segundo plano, ministrado apenas quando possível, não por 

escolha do docente, mas por excesso de conteúdo aliado ao curto prazo para tantas 

atividades previstas em calendário escolar. 

          Buscamos soluções educativas e criativas para o progresso global de nossos 

alunos. Respeitaremos a diversidade cultural que abrigamos, observando os limites de 

cada indivíduo e potencializando suas habilidades lógicas e de raciocínio matemático. 

 Esta proposta está fundamentada na LDB nº 9394/ 96, nos PCN’s, no 

Regimento Escolar das Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas 

Diretrizes em ação e no Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante, com sua práxis pedagógica, busca formar um 

cidadão consciente de seu papel social e protagonista de sua história. 

 

2.  INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto de Geometria é fruto das reuniões realizadas na Semana 

Pedagógica de 2018 e nas coordenações coletivas subsequentes e das experiências 

anterior do corpo docente - aquilo que deu bons resultados foi mantido ou melhorado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 -OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver capacidades cognitivas abstratas e formais, de raciocínio, de 

abstração, de dedução, de reflexão e de análise, bem como desenvolver habilidades para 

resolver problemas que utilizem sistemas de referência e da representação espacial em 

atividades do cotidiano, de modo a construir conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento e o exercício da cidadania. 

 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular o gosto pelos desafios matemáticos. 

 Conhecer, compreender e aplicar conceitos básicos de geometria. 

 Interesse e gosto pela descrição precisa de situações, orientações e relações 

espaciais, utilizando a linguagem básica da geometria. 

 Valorização da utilidade dos sistemas de referência e da representação espacial 

em atividade cotidiana. 

 Sensibilidade e gosto pela elaboração e representação cuidadosa de planos, 

maquetes e, em geral, das construções geométricas. 

 Curiosidade e interesse por identificar formas e relações geométricas nos objetos 

de seu cotidiano. 

 Sensibilidade diante das qualidades estéticas de configurações geométricas, 

reconhecendo sua presença na natureza, na arte e na técnica. 

 Interesse e perseverança na busca de soluções de situações-problema 

relacionadas com a organização e utilização do espaço. 

 Gosto pela precisão na descrição e representação de formas geométricas. 

 Disposição favorável para utilização de instrumentos de desenho com precisão e 

cuidado. 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A matriz curricular do Ensino Fundamental de 09 anos, anos finais do CEF 01 é 

a mesma das demais Escolas Públicas do Distrito Federal, e se divide da seguinte forma 

no Ensino Regular: 
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PARTE DIVERSIFICADA 

HORA AULA 

SEMANAL 

COMPONENTE CURRICULAR 

 

01 GEOMETRIA - MATEMÁTICA 

 

5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser estruturada em função dos objetivos definidos nesse 

projeto, devendo ir além do sucesso ou fracasso do aluno, deve ser diagnóstica e 

contínua, oferecendo indicadores para a reorientação da prática pedagógica. 

Avaliação: 

 Participação da turma 

 Participação individual 

 Exercícios em sala/casa 

 Trabalhos em grupo, em dupla e individualmente 

 Avaliação Bimestral 

 

6. PLANO DE AÇÃO 

 

 Aulas expositivas em sala 

 Utilização de jogos educativos e dinâmicas 

 Construção de conceitos matemáticos a partir do conhecimento do aluno 

 Utilização de material concreto (estudo de sólidos, figuras planas, sólidos 

geométricos...) 

 Aplicação de exercícios referentes ao conteúdo estudado 

 Utilização da sala de informática para construção dos conceitos 

geométricos (principalmente visualização e construção em 3D) 
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Projeto Interdisciplinar - Geometria 
2020 - Anexo I - Conteúdo 

 OBJETIVO CONTEÚDO 

01 6º ANO 

    Conhecer, compreender e 

aplicar conceitos básicos de 

geometria. 

 Introdução à Geometria 

 Ponto, reta e plano 

 Ângulos 

 Posição entre as retas 

 Figuras planas: conceitos, representação e classificação 

 Triângulos e quadriláteros 

 Circunferência e círculo 

 Raio e diâmetro 

 Perímetro 
 

02 7º ANO 

    Compreender o significado 

de medidas, por meio de 

situações-problema que 

expressam seu uso no contexto 

social e em outras áreas do 

conhecimento, possibilitando a 

comparação entre grandezas. 

 Ângulos: construção e classificação, elementos e 

bissetriz 

 Polígonos 

 Figuras espaciais (prismas, cilindros, pirâmides, cones 

e esferas) 

03 8º ANO 

     Resolver desafios e 

problemas que envolvam 

raciocínio lógico, estimulando o 

pensamento lógico e a 

capacidade de abstração da 

linguagem matemática para a 

solução de problemas do 

cotidiano. 

 Ângulos 

 Estudo de polígonos 

 Figuras planas 
 

04 9ºANO 

     Reconhecer situações que 

podem ser descritas em 

linguagem matemática e ser 

capazes de aplicá-las. 

 Figuras planas 

 Figuras espaciais 

 Trigonometria 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretar ia de Estado de Educação  

 

  

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2020 
 

CRE: Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante       

Endereço: Avenida do Contorno, Área Especial 7, Setor Tradicional, Núcleo Bandeirante DF  

CEP: 71705-070                                                                                    Telefone: (61) 3901-4345 

 

Orientador(a) Educacional: Michelle Pinho e Souza Campos                       Matrícula: 243965-4 

E-mail: michelle.pscampos@gmail.com                                                           Celular: 982301-0187 

Turno(s) de atendimento: Matutinho/Vespertino 

 

Orientador(a) Educacional: Roberta Monteiro Pinto                                     Matrícula: 243863-1 

E-mail: rmonteiropinto23@gmail.com                                                             Celular: 99903-3126 

Turno(s) de atendimento: Matutinho/Vespertino 

 

Orientador(a) Educacional: Sheyla Almeida Vieira                                         Matrícula: 200972-2 

E-mail: sheylaorientadora@hotmail.com                                                          Celular: 98426-5853 

Turno(s) de atendimento: Matutinho/Vespertino 

 

Contextualização e Caracterização da Unidade Escolar 

O CEF 01 do Núcleo Bandeirante foi inaugurado nesta Região Administrativa no dia 29 de 

abril de 1977, sendo reformado no ano de 1997. 

A Unidade de Ensino ficou conhecida pelo codinome “SAPÂO”, considerando que à época 

de sua inauguração percebia-se a presença de sapos no interior da escola, haja vista tratar-se de 

região de lodaçal. Nessa esteira, ao longo dos anos a comunidade local passou a reconhecer a escola 

na maioria das vezes apenas pelo mencionado pseudônimo. 

Em agosto de 2019 a escola passou por audiência pública para aprovação de gestão 

compartilhada. A adoção do modelo se deu de forma legítima pela vontade  manifestada da maioria 

da comunidade escolar considerando que, mesmo com várias conquistas relevantes alcançada pela 

escola, o referido modelo atendeu de pronto ao alto Indicador de Vulnerabilidade Escolar (IVE), 

infelizmente apresentado nos últimos anos. O IVE se referiu a dados alta vulnerabilidade social, 

índices de criminalidade consideráveis, baixo desenvolvimento humano e de educação básica. 

Nesse sentido, no presente ano o CEF 01 do Núcleo Bandeirante além da Gestão 

Pedagógica, formada pelo quadro dos profissionais das carreiras de Magistério e Administrativo da 

Secretaria de Estado de Educação do DF, conta com a parceria da equipe de Gestão Disciplinar 

formada por militares voluntários do Corpo de Bombeiros da Secretaria de Segurança Pública do 

DF, todos com vasta experiência de atuação em escola militar.   
A Orientação Educacional na UE, exercida nos moldes da Orientação Pedagógica da 

Orientação Educacional na Secretaria de Estado de Educação do DF, visa atuar de forma integrada 

ao trabalho pedagógico da escola com a comunidade escolar com vistas a contribuir com a 

identificação, prevenção e superação de conflitos e assim amparar o aluno na construção de seu 

desenvolvimento global referente ao aprender, fazer, conviver e ser.   

Nesse sentido, a escola dispõe de profissionais de orientação educacional nos dois turnos 

com enfoque pedagógico centrado no currículo, articulado ao processo educativo global, 

valorizando assim, o bem estar socioemocional, pessoal e profissional, uma vez que vislumbra o 

aluno como um ser pleno, crítico, consciente e capaz.  

Referente aos índices apresentados no ano de 2019 importa mencionar que a Unidade 

Escolar desenvolve os seguintes projetos:  

mailto:michelle.pscampos@gmail.com
mailto:rmonteiropinto23@gmail.com
mailto:sheylaorientadora@hotmail.com
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No tocante ao levantamento de demandas e desafios da escola percebe-se a existência de 

significativo quadro de alunos com:  

- Depressão, automutilação e pensamento suicida; 

- Uso indevido de drogas;  

- Conflitos de relacionamento tanto com colegas como com familiares e professores; 

- Bullying e cyberbullying; 

- Intolerância à frustração e dificuldade para reconhecer limites; 

- Falta de participação da família no processo educacional; 

- Uso de redes sociais sem consciência; 

- Deficiência na aprendizagem; 

- Violência doméstica; 

- Resistência à inclusão 

- Desconhecimento de educação sexual; 

- Desmotivação e desinteresse. 

Ainda é possível observar a existência de profissionais emocionalmente exauridos, evasão 

escolar, além de salas lotadas e quentes. 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2020 

É importante ressaltar que a Educação é um processo inacabado, gradual, de 

desenvolvimento da habilidade do saber e que, portanto, deve ser capaz de enfrentar situações 

adversidade, de alimentar a constante conquista do saber. 

Nessa esteira, este Plano de Ação almeja e objetiva um trabalho coletivo entre todos os 

seguimentos da comunidade escolar, respeitando a individualidade, tendo em mente que o 

desenvolvimento da aprendizagem só é possível se a escola for um local que priorize a construção e 

reconstrução do conhecimento. 

Especificamente para o ano de 2020 será necessário que a Orientação Educacional do CEF 

01 do Núcleo Bandeirante desenvolva ações com vistas ao alcance de: 

- Prevenção ao suicídio e à automutilação por meio da valorização da vida e da saúde 

mental da comunidade escolar; 

- Prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes; 

- Informação sobre violência no contexto doméstico; 

- Prevenção ao Bullying  e ao Cyberbullyng no contexto escolar; 

- Nutrir a comunidade com informações sobre o uso responsável e consciente do uso das 

redes sociais; 

- Prevenção e enfrentamento sobre o uso indevido de drogas; 

- Mediação social de conflitos no contexto escolar visando a promoção da cultura da paz; 

- Estimulação, orientação e elaboração da rotina de hábitos de estudos para os alunos; 

- Promoção e aquisição de valores e de virtudes essenciais na formação do caráter e da 

personalidade dos estudantes; 

- Encaminhamento de estudantes com indicação de Altas Habilidades para atividades 

direcionadas no Centro de Ensino Médio 01 no Núcleo Bandeirante; 

- Prevenção, orientação e informação à saúde das meninas, visando à valorização da mulher 

e a menarca; 

- Conscientização sobre a importância da inclusão no contexto educacional e social; 

- Notificação à equipe gestora dos casos previstos no art. 56 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente;  

- Articulação institucional, com famílias, bem como com as Redes de Proteção que atendam 

as demandas apresentadas. 

 

Justificativa 
         

           A partir da percepção de que a construção de uma escola de qualidade é definida por um 
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projeto coletivo, que necessita da ação coordenada e participativa de todos os elementos envolvidos 

no processo ensino aprendizagem, esse plano tem como função acrescentar e promover a integração 

de toda escola, conscientizando-os da necessidade da sintonia e união no fazer pedagógico, visando 

o ensino aprendizagem do educando, garantindo um trabalho cooperativo e integrado. 

      A escola é um centro de socialização e desenvolvimento das capacidades dos alunos, sendo 

assim, considerando o orientador como principal responsável pelo desenvolvimento pessoal de cada 

aluno, este deve buscar meios necessários para que a escola desempenhe seu papel, dentro da 

sociedade, de ensinar e educar, com o objetivo de criar as condições básicas para a formação da 

cidadania promovendo a dimensão política da escola, dando suporte à formação dos alunos como 

cidadãos, reflexão sobre valores morais e éticos e a resolução de conflitos, projeto de vida e etc. 

      O trabalho do orientador educacional ultrapassa os muros da escola. Ele deve atuar como uma 

ponte de ligação entre a instituição e a comunidade, resgatando sua realidade socioeconômica-

cultural, ouvindo o que ela tem a dizer e abrindo o diálogo entre suas expectativas e o planejamento 

escolar, com o objetivo da transformação da escola e da sociedade, e esse plano de ação é uma 

ferramenta para que este trabalho se concretize. 

  

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

 

 

1. Ação de Desenvolvimento do SOE 

 

 

 

 

 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

Meta 21 

Estratégia 21.3 – Articular e garantir, 

intersetorialmente, pelas secretarias com atuação 

nas áreas de criança, educação, assistência social, 

segurança pública, justiça, assistência social, além 

do Ministério Público e da Vara da Infância e da 

Juventude, mecanismos de inserção, 

acompanhamento e atendimento à educação básica 

no ensino fundamental e médio de todos os 

adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, em meio fechado e aberto, 

conforme demanda. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Desenvolver, conforme a legislação vigente, o 

SOE implantado nesta Unidade de Ensino. 

 Trabalhar para integração dos serviços de apoio. 

 Articular os grupos de professores. 

 Auxiliar a gestão nos projetos e demandas 

previstas no PPP. 

 

 

 

 

 

 

 Apresentação do SOE e seu funcionamento à 

comunidade escolar. 

 Definição e esclarecimento acerca das 

atribuições gerais e típicas do SOE. 

 Uso e arquivo das fichas de atendimento e 



 
67 

 

AÇÕES aproveitamento das informações. 

 Organização do espaço físico e definição de 

horários de atendimento e coordenação. 

 

 

RESPONSÁVEIS 

 Pedagogo-Orientador Educacional 

 Equipe Gestora 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

1° bimestre 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

Ocorrerá durante todo ano letivo nas reuniões 

pedagógicas da escola mediante observação, 

diálogo e registros escritos. 

 

 

 

 

 

 

EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

 

2. Ação Institucional 

 

 

 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

Meta 7 

Estratégia 7.19 –  

Garantir o serviço de orientação educacional em 

todas as unidades escolares regulares e 

complementares em até 5 anos da vigência deste 

Plano. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Elaborar o Plano de Ação Anual da Orientação 

Educacional. 

 Acompanhar os alunos, pais, os profissionais e 

serviços, identificar e auxiliar nas respostas às 

demandas escolares a serem acompanhadas pelo 

SOE e participar ativamente da construção do 

PPP da escola. 

 Contribuir com a promoção, garantia e defesa 

dos direitos das crianças, adolescentes, adultos e 

idosos. 

 Mediar as situações de conflito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definição de metas para o Plano de Ação de 

acordo com as demandas do PPP. 

 Contribuição com a equipe gestora nos 

encaminhamentos e nas ações que envolvam 

diretrizes e legislações pertinentes à defesa dos 

direitos dos estudantes e de suas famílias. 

 Participação nos Conselhos de Classe. 

 Participação nas atividades dos dias letivos 

temáticos e atividades comemorativas na escola. 
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AÇÕES  Articulação e participação em ações 

interventivas junto à comunidade escolar 

direcionadas para a superação das situações – 

problema/desafios. 
 Contribuição para ações de promoção ao 

respeito e da cultura de paz. 

 Auxílio aos sujeitos na tomada de decisões para 

a transformação das situações – 

problema/desafios. 

 

RESPONSÁVEIS 

 Pedagogo-Orientador Educacional 

 Equipe Gestora 

   Supervisão Pedagógica  

   Coordenadores 

CRONOGRAMA  Durante os quatro bimestres. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Ocorrerá durante todo ano letivo nas reuniões 

pedagógicas da escola mediante observação, 

diálogo e registros escritos. 

 

 

EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

3. Ação junto aos docentes 

 

 

 

 

 

 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

Meta 7 

Estratégia 7.16 –  

Estabelecer ações efetivas, especificamente 

voltadas à promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à integridade física, mental 

e emocional dos profissionais da educação, como 

condição para a melhoria da qualidade 

educacional. 

Meta 3 

Estratégia 3.4 – 

 Promover a formação continuada dos 

profissionais da educação, bem como sua 

valorização e fortalecimento profissional. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Integrar ações às do professor, como 

colaboração no processo de aprendizagem e no 

desenvolvimento do educando. 

 Auxiliá-lo nas demandas com os alunos e 

família. 

 Dar suporte às necessidades de formação 

continuada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendimento individualizado.  

 Desenvolvimento de ações técnico – 

pedagógicas, reflexões, esclarecimentos, 

produção de material, palestras, oficinas e/ou 

dinâmicas e estudos sobre temas definidos pelo 

grupo.  

 Desenvolvimento de ação conjunta com a Sala 

de Recurso, com a Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem e com outras parcerias.  

 Apresentação e esclarecimento ao corpo docente 
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AÇÕES 

sobre o procedimento de encaminhamento de 

estudantes à Orientação Educacional e dos 

instrumentos formulados para esse fim. 

 Procedimento de devolutiva aos 

atendimentos/encaminhamentos dos estudantes 

aos professores, à direção, à coordenação e aos 

familiares e ou responsáveis. 

 Apoio, orientação e acompanhamento sobre: 

sexualidade, segurança, cidadania, religião, 

inclusão social, clima organizacional, ética. 

RESPONSÁVEIS  Pedagogo-Orientador Educacional 

 

CRONOGRAMA  Durante os quatro bimestres. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá mediante observação e 

registros das reuniões pedagógicas e demais 

atividades.  

 

EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

4. Ação junto aos discentes 

 

 

 

 

 

 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

Meta 7 

Estratégia 7.14 – 

Promover, por meio de ações Inter setoriais dos 

órgãos competentes, a articulação dos programas 

da área da educação, de âmbito local e nacional, 

com os de outras áreas, como saúde, trabalho e 

emprego, assistência social, esporte e cultura, 

possibilitando a criação de rede de apoio integral 

às famílias, como condição para a melhoria da 

qualidade educacional. 

Estratégia 7.15 –  

Universalizar, mediante articulação entre os 

órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 

educação, o atendimento aos estudantes da rede 

escolar pública de educação básica, por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

Estratégia 7.16 –  

Estabelecer ações efetivas, especificamente 

voltadas a promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e à integridade física, mental 

e emocional dos profissionais da educação, como 

condição para a melhoria da qualidade 

educacional. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir para o desenvolvimento integral do 

educando, ampliando suas possibilidades de 

interagir no meio escolar e social, como ser 

autônomo, crítico e participativo. 

 Subsidiar a organização eficiente do trabalho 

escolar e a rotina de estudo. 

 Acompanhar, individual ou coletivamente aos 

estudantes, dinamizando temas que atendam às 

suas necessidades. 

 Contribuir no desenvolvimento da capacidade 
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crítica, reflexiva e participação estudantil. 

 Contribuir com a promoção, garantia e defesa 

dos direitos da criança e do adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 

 Acolhimento nas situações de busca espontânea. 

 Utilização de metodologia diversificada de 

acompanhamento tais como: mediação, diálogo 

problematizador, observação participante, 

entrevistas, histórias de vida, questionários, 

anamnese, estudo de caso, dentre outros. 

 Construção individual ou coletiva de uma rotina 

de estudos junto aos estudantes. 

 Realização de intervenções coletivas, 

individuais e ou pequenos grupos, utilizando 

textos reflexivos, vivências, dinâmicas de grupo, 

etc. 

 Promoção de palestras, encontros temáticos, 

oficinas, etc. (tais como convivência, direitos 

humanos, sexualidade, bullying, drogas, etc.). 

 Elaboração, proposição e devolução de ações e 

projetos coletivamente e de acordo com o PPP da 

escola que favoreçam a aprendizagem e a 

mediação de conflitos em diversas temáticas como 

os projetos Hábitos de estudo, Bullying e Saúde 

Mental. 

 Solicitação de palestras com representantes das 

Redes Sociais de apoio. 

 Participação em atividades de reflexão de luta 

da pessoa com deficiência, Educação para a Vida, 

Consciência Negra, entre outras. 

 Articulação com o Conselho Tutelar. 

 Solicitação à Direção de notificação em casos 

de suspeita à violação de direitos (abuso, 

exploração, negligência, violência sexual e maus 

tratos).  

 

 

RESPONSÁVEIS 
 

 

 Pedagogo-Orientador Educacional 

 

 

CRONOGRAMA 
 

 

Durante os quatro bimestres. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Será avaliado juntamente com a avaliação 

institucional em campo específico. 

 

 

 

EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

 

5. Ação junto à família 

 

 Meta 2 

Estratégias 2.2 –  
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PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

Implementar políticas públicas para a correção da 

distorção idade-série nos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental e ampliar o atendimento a 

todos os estudantes em defasagem idade-série-ano 

nos projetos e programas de correção de fluxo 

escolar. 

Estratégias 2.3 –  

Adotar, após amplo debate com a comunidade 

escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano, 

modelo de organização escolar em ciclo, em 

substituição ao regime seriado, de modo a 

enfrentar os índices de reprovação e os percursos 

diferenciados de escolarização. 

Estratégia 2.6 –  

Fomentar atuação dos Centros de Iniciação 

Desportiva – CIDs, por região administrativa, 

direcionada aos anosiniciais do ensino 

fundamental. 

Meta 3 

Estratégia  3.1 – 

 Institucionalizar política de reformulação e 

fomento do ensino médio junto a programas 

federais capaz de organizar a dinâmica escolar por 

meio de currículos que dialoguem com as 

dimensões da teoria e da prática e abordem de 

maneira interdisciplinar conteúdos ligados à 

ciência, ao trabalho, às linguagens, à tecnologia, às 

artes e à cultura corporal (esporte, dança, lutas, 

entre outras formas de expressão corporal). 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Participar ativamente do processo de integração 

família/escola/comunidade, realizando ações que 

favoreçam o envolvimento dos pais no processo 

educativo. 

 Contribuir na construção e no fortalecimento da 

parceria família-escola.  

 Orientar família sobre o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

 Informar as famílias ou responsáveis sobre os 

serviços de apoio social. 

 Identificar e trabalhar junto à família as causas 

que interferem no avanço dos processos de ensino 

e de aprendizagem do estudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendimento individualizado. 

 Planejamento e desenvolvimento de encontros, 

ações ou projetos individuais e coletivos com as 

famílias que orientem quanto aos desafios da vida 

escolar dos estudantes, bem como sobre cultura 

escolar e hábitos de estudo. 

 Palestras informativas em parceria com 

Assistentes Sociais, Conselheiros Tutelares, 

Promotoria da Infância e da Juventude. 

 Acompanhamento e encaminhamento para 
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AÇÕES setores internos ou externos necessários para o 

pleno desenvolvimento do aluno; 

 Desenvolvimento de atividades que favoreçam o 

conhecimento dos serviços sociais de apoio 

existentes. 

 Utilização de metodologia diversificada de 

acompanhamento tais como: mediação, diálogo 

problematizador, observação participante, 

entrevistas, histórias de vida, questionários, 

anamnese, estudo de caso, dentre outros. 

 

RESPONSÁVEIS 

 Pedagogo-Orientador Educacional 

 Equipe Gestora 

   Supervisão Pedagógica  

   Coordenadores 

   SEAA 

 

CRONOGRAMA 

 

Durante os quatro bimestres. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação ocorrerá a cada bimestre por meio de 

um instrumento adequado nas reuniões de pais. 

 

EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

6. Ações em rede 

 

 

 

 

 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

Meta 4 

Estratégia 4.2 – Assegurar a universalização do 

acesso das pessoas com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, independentemente da idade, nas 

escolas regulares ou nas unidades especializadas. 

Estratégia 4.3 – Promover a articulação 

pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no 

ensino regular na modalidade da educação especial 

na perspectiva da educação inclusiva. 

Estratégia 4.18 – Apoiar ações de enfrentamento 

à discriminação, ao preconceito e à violência, 

visando ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso educacional dos 

educandos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação em colaboração com as famílias e 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Integrar ações do/a Orientador/a Educacional 

com outros profissionais da instituição 

educacional e instituições especializadas. 

 Coordenar ações e projetos com os parceiros da 

Rede de Proteção Social. 

 Coordenar ações e projetos com a família. 

 

 

 

 Articulação com o conselho tutelar. 

 Articulação de parceria com a Polícia Militar, 
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AÇÕES 

Bombeiro Militar e outros serviços locais.  

 Articulação de parceria com grupos de teatro, 

dança, artes marciais, etc.  

 Parceria com o Serviço Social Local. 

RESPONSÁVEIS  Pedagogo-Orientador Educacional 

 Gestão  

 Supervisão 

 SEAA 

 

CRONOGRAMA 
 

Durante os quatro bimestres. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Será feita a pesquisa de campo entre as instituições 

envolvidas para uma avaliação do trabalho 

desenvolvido. 

 

Brasília, 03/03/2020. 
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PROJETO VOLTA À CALMA 

 
 

Idealizador: Professor da SEEDF, Jonathas Cabral Borges. 

Matrícula: 229844-9 

 

Brasília, 15 de fevereiro de 2019. 
 

 

Justificativa 

 

O interesse pelo tema surgiu de conversas com professores de diversas 

disciplinas, os quais citam a aula de Educação Física como fator prejudicial a 

aprendizagem, em alguns momentos, pelo fato dos alunos retornarem as suas salas de 

aula ainda com resquícios da atividade executada anteriormente. Dessa forma pretende-

se destacar a necessidade de realizar a atividade de volta à calma durante da aula de 

Educação Física, segundo Zilio (1994), volta à calma refere-se a pausa após um esforço 

físico e como o organismo tende a voltar ao estado normal ou acomodar-se a novas 

exigências através de processos de adaptação fisiológica. 

 

Público-alvo: 

Alunos em séries finais do ensino fundamental (6° e 7° anos). 
 

Objetivo Geral: 

Direcionamento dos estudantes a um momento de quietude e bem-estar após a 

atividade física, possibilitando o seu melhor aprendizado nos outros horários. 

Objetivos Específicos: 

- Facilitação do aprendizado em outras disciplinas; 

- Diminuição do barulho no ambiente escolar; 

- Recuperação de parâmetros físicos e fisiológicos; 

 

Metodologia 
 

Na parte final das aulas de Educação Física os alunos são reunidos no centro da 

quadra onde realizam exercícios de alongamentos, incluindo a maioria dos grupos 

musculares e das articulações do corpo, como por exemplo, pés, abdome, tornozelos, 

braços, ombros, coluna vertebral, quadris, tórax, pescoço. São realizadas repetições de 

cada exercício cinco a seis vezes, com a posição final do alongamento mantido de 20 a 

30 segundos. A intensidade de cada alongamento é moderada. Os estudantes são 
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constantemente motivados a permanecerem em silêncio e trabalharem a respiração de 

forma profunda e lenta. 
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SALA DE RECURSOS 

 

Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante 

Professoras: Keisiane Rodrigues e Tatiane Ribeiro 

 

Projeto Reciclar é Especial 

 

1. Introdução 

 

O Projeto Reciclar é Especial é desenvolvido pela Sala de Recursos do Centro de 

Ensino 

Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante, tendo como público-alvo os Alunos Com 

Necessidades Educacionais Especiais atendidos na referida sala. 

 

2. Justificativa 

 

O Projeto surgiu da preocupação com relação ao meio ambiente e do propósito de 

desenvolver nos educandos as habilidades de coordenação motora, criatividade e 

consciência ambiental. 

 

3. Objetivo geral 

 

Confeccionar peças de artesanato a partir de material reciclável, demonstrando maneiras 

de reutilizar materiais que seriam descartados, buscando assim, minimizar a quantidade 

de lixo na comunidade escolar. 

 

4. Objetivos específicos 

• Desenvolver as habilidades de coordenação motora grossa e fina; 

• Aprimorar a criatividade e imaginação durante o processo lúdico; 

• Aprendizagem sobre plantio e artesanato; 

• Promover a socialização; 

• Despertar a consciência ambiental; 

• Proporcionar interação dos educandos com seus pares. 

 

5. Metodologia 

 

Utilizar materiais recicláveis como garrafas pet, CDs antigos, revistas, restos de tecidos 

etc 

para confeccionar vasos para plantas e diversos itens de artesanato, como porta-retratos, 

porta-trecos, mandalas, móbiles, bonecos, entre outros. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização das tecnologias na educação 

Lousa digital de baixo custo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO BANDEIRANTE, 

2020 

Questões ou problemas identificados 
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Resumo 

 

Este projeto de pesquisa se propõe a desenvolver uma lousa interativa de baixo custo, 

com vista a reduzir as desigualdades, sejam sociais, econômicas, de acesso às novas 

tecnologias e acessibilidade. 

Palavras-chave: Tecnologias na educação. Desigualdades. Lousa interativa.  

 

1 Hipótese: 

 

 Este projeto se propõe a mostrar a utilização de recursos tecnológicos na 

educação, seja digital, ou não. Queremos mostrar como as aulas, utilizando as 

tecnologias, podem ajudar o aprendizado com os alunos do século XXI – crianças que 

nasceram utilizando celulares, tablets e outros recursos têm uma necessidade de 

aprender na mesma velocidade que tem acesso à informação – por isso desenvolvemos 

o quadro digital de baixo custo, para qualquer professor ou escola possa usufruir.  

    

2 Objetivos 

 

2.1  Objetivos gerais 

 

 Usar os recursos disponíveis da escola para reduzir as desigualdades e facilitar o 

desempenho gerado pelos fatores apontados nos diagnósticos dos projetos políticos 

pedagógicos. 

 Utilizar dos recursos tecnológicos para melhorar o desempenho e a 

aprendizagem dos alunos por meio da interação de novas tecnologias e aquelas já 

conhecidas. 

 Sugerir aos professores que têm dificuldade na manipulação de alguns recursos 

tecnológicos a possibilidade de inovar, estimular e desenvolver de forma intuitiva o 

conteúdo ministrado em sala de aula. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Mostrar algumas maneiras de se utilizar a lousa digital; 

b) Reforçar a pratica de recursos que não são necessariamente digitais. 

 

3 Procedimentos 
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Construir uma caneta de led infravermelho, para interagir na lousa digital. 

Conectar o controle do Nintendo Wii no computador, e utilizar o software para as 

calibrações necessárias. 

Construção de sensores infravermelhos para utilização dos dispositivos de interação do 

computador. 

Elaboração de painéis para facilitar a explosão do tema e facilitar as explicações. 

 

 

4 Resultados 

 

O quadro digital de baixo custo é 10 vezes mais barato que uma lousa digital 

profissional e pode ser utilizada e produzida pelos próprios alunos com a supervisão de 

qualquer professor. 

A metodologia aplicada na execução desse projeto fez com que os alunos 

desestimulados, por não enxergar a escola como um ambiente motivador e o professor 

como um estimulador de conhecimento, conseguissem empenhar-se de maneira não 

esperada, surpreendentemente positiva.  

 

5 Considerações finais 

 

Percebemos que os alunos conseguem se aproximar mais do conteúdo e eliminar 

as barreiras que possam existir. Esse quadro, por ser de baixo custo, faz com que todos 

tenham acesso. Com esse projeto, alunos e professores com deficiência física terão um 

maior acesso à lousa interativa digital.  
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PROJETO DE LEITURA  

“Um Livro é todo um mundo*”  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto parte do pressuposto de que a leitura do livro literário é uma prática 

de grande importância não só na escola, mas na vida de um modo geral. A literatura 

ativa a curiosidade, a imaginação e a criatividade, imprescindíveis à aprendizagem 

efetiva e constante, bem como conduz à reflexão que favorece a mudança da forma de 

encarar a vida com seus problemas e dificuldades.  A leitura é um instrumento valioso 

para a apropriação de conhecimentos relativos ao mundo exterior. Ela amplia e 

aprimora o vocabulário e contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico e 

reflexivo, pois possibilita o contato com diferentes ideias e experiências. Assim, é 

obrigação da escola desenvolver o gosto e o prazer pela leitura, tornando os estudantes 

capazes de compreender diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, de 

modo a formar leitores competentes e autônomos, contribuindo para a sua inclusão e 

interação na sociedade.  

 

PÚBLICO ALVO 

 

Alunos dos 6º aos 9º anos, Anos Finais, do Ensino Fundamental.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Despertar o gosto pela leitura de diferentes tipos de livros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer o hábito de leitura; 

 Promover o enriquecimento do vocabulário; 

 Incentivar o gosto pela leitura; 

 Trabalhar a autoestima dos alunos através de leitura; 

 Proporcionar a leitura de livros literários; 



 
81 

 

 Desenvolver o senso crítico, reflexivo e a oralidade. 

 Aperfeiçoar a capacidade argumentativa. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Leitura e apresentação dos textos lidos, através de painéis, jogral, 

dramatização e desenhos; 

 Reprodução de textos abordando versões: prosa, poesia, jornalístico, 

anúncio e outros; 

 Criação de histórias com recortes de revistas; 

 Leitura e elaboração de histórias em quadrinhos, a partir de temas 

propostos ou acordados com os alunos; 

 Debates em classe; 

 Leitura de livros literários, selecionados pelos professores, em sala de 

aula; 

 Palestras; 

 Discussões, ao final de cada livro lido, para verificar o conhecimento 

adquirido.  

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Professor regente de Projeto (PD), bem como professores atuantes na sala de 

leitura da escola, sem restrição de contatos com os alunos dos 6º aos 9º anos, do ensino 

fundamental - anos finais. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

Sala de aula, sala de leitura (pode ser criado um espaço de leitura na escola), 

acervos literários com uma grande variedade de títulos, papel, reprodução de material. 

 

RECURSOS FINANCEIROS  
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Recursos necessários para a aquisição de vários títulos literários, recursos 

necessários para a viabilização da manutenção de equipamentos e recursos como folhas, 

tinta para reabastecimento e impressão. 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO  

 

Durante o ano letivo, semanalmente, nas aulas de Projeto (PD).  

 

CULMINÂNCIA  

Durante ano letivo.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Desenvolver a confiança e elevar a autoestima dos alunos a fim de estabelecer 

resultados satisfatórios, com aquisição do prazer pela leitura. Também observar a 

postura do aluno quanto à aproximação com a literatura, o gosto pela leitura, a 

participação nas atividades propostas. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Debate em sala de aula acerca das questões sociais, históricas, políticas, 

econômicas, estéticas, dentre outras presentes na obra, relacionadas com as mesmas 

questões na atualidade. Também avaliação escrita interdisciplinar, tendo como base a 

obra literária lida e temas afins. 
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 – 

NÚCLEO BANDEIRANTE 

PROJETO APARANDO AS ARESTAS 

PREENCHENDO LACUNAS 

 

INTRODUÇÃO: 

   O Projeto Aparando as Arestas, Preenchendo Lacunas tem como meta principal 

trabalhar como suporte para o aluno que está com defasagem escolar de anos anteriores.  

   Não é aula de reforço, após o diagnóstico, elaborado pelas professoras que trabalham 

fora de sala de aula, os estudantes receberão orientação de conteúdos defasados para 

acompanhar as atividades desenvolvidas em sala de aula.  

   As disciplinas de Matemática, Português e Inglês têm prioridade no acompanhamento. 

Não obstante, as outras disciplinas, de acordo com o tempo disponível, também serão 

atendidas, principalmente em orientação dos trabalhos de pesquisas exigidos pelos 

professores e professoras em sala de aula.  

JUSTIFICATIVA 

   Em todas as escolas há um grupo de professores que desenvolvem trabalhos de 

reforços para estudantes que estão precisando de orientação além da sala de aula. Nem 

sempre o professor regente supre essa necessidade quando alguns estudantes não 

conseguem acompanhar o conteúdo mínimo exigido, dessa forma,  professores que 

trabalham com reforço estão preparados para direcionar esses estudantes com 

orientações pontuais. Assim, nosso projeto apresenta atividades de aulas exclusivas para 

tais estudantes. 

OBJETIVO GERAL: 

- Consolidar e ampliar o conhecimento do estudante para vencer obstáculos em sala de 

aula. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Enriquecer suas experiências culturais; 

- Apresentar atividades que possibilitem identificação das dificuldades; 

- Desenvolver sua capacidade de investigação das dificuldades; 

- Construir propostas de roteiro de estudos. 

CRONOGRAMA: 

   O tempo necessário que o estudante necessitar da orientação. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 01 DO NÚCLEO BANDEIRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto FEIRA DE CIÊNCIAS 
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I. INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA 

Num mundo globalizado, cuja realidade econômico-tecnológica imprime 

profundas transformações num ritmo surpreendentemente acelerado, a escola passa (e 

deve) assumir um papel fundamental no processo de integração total do aluno com esse 

contexto. Dessa maneira, cabe aos educadores, em perfeita sintonia com a comunidade 

escolar, viabilizar mecanismos para operacionalização de um conjunto de atividades 

contextualizadas e transdisciplinares, que atenda a essas novas perspectivas. Em geral, a 

educação no Brasil tem primado muito mais pela teoria do que pela prática. Fatores 

diversos contribuem para isto, tais como a falta de estrutura e de equipamentos, falta de 

treinamento dos professores e outros empecilhos sistêmicos. O clamor social por um 

ensino de qualidade tem-se generalizado e a sociedade aspira por ver seus jovens aptos a 

enfrentar os desafios do novo milênio e da globalização. Almeja-se que a escola torne o 

aluno capaz de analisar problemas diversos, solucionando-os; almejam-se o 

desenvolvimento do espírito crítico e o domínio de habilidades e de competências 

diversas pelo aluno e muito tem sido feito para que tudo isto se concretize(SANTOS, 

2006) 

 O ensino de Ciências deve ser contextualizado através de experiências 

cotidianas, isto é, o aluno deve assimilar os conteúdos e desenvolver uma visão crítica, 

deve-se preparar o aluno para o exercício consciente da cidadania, por meio do 
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conhecimento de conceitos químicos, físicos e biológicos básicos e das suas 

implicações. 

 Formar cidadãos não significa apenas ensinar conceitos ou ilustrar a ciência 

cotidiana com fotos e com comentários de processos químicos envolvidos. Hoje existe 

uma compreensão mundial de que o cidadão precisa, sobretudo, compreender conceitos 

e desenvolver a capacidade de tomar decisões. Por isso, é necessária uma 

contextualização dos conceitos para que o aluno possa entender as múltiplas inter-

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e aprenda a tomar decisões analisando o 

custo e benefício das mesmas. 

 Nessa concepção, ensinar significa dar uma direção ao processo de 

aprendizagem. Em outras palavras, cabe tanto ao professor como aos materiais 

instrucionais, auxiliarem o aluno a adquirir um conhecimento organizado, que constitui 

a estrutura das Ciências.  

O projeto  Feira de Ciências traz uma proposta de ensino na qual cada conteúdo 

é abordado a partir de temas sociais e ambientais, possibilitando um ensino que busca, 

além da aprendizagem do conteúdo, uma formação mais ampla do educando, tornando-

o crítico e consciente de seu papel na sociedade. Além da abordagem temática, busca-se 

incorporar outras inovações educacionais como a adoção de atividades caracterizadas 

por um processo de construção do conhecimento. 

 

II. OBJETIVO GERAL 

 

Mobilizar o interesse e a participação no processo de ensino e aprendizagem de 

forma a enfatizar processos de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades 

químicas, valorizando os sentimentos de segurança e auto-estima nos alunos. 

Possibilitar aos alunos as condições para reconhecer a inter-relação entre o 
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conhecimento científico, suas implicações tecnológicas e a sociedade. Desenvolvendo a 

capacidade de elaborar hipóteses, descobrir soluções, estabelecer relações, tirar 

conclusões através de atividades diferenciadas, desenvolvendo o raciocínio científico. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Despertar o maior interesse no processo ensino-aprendizagem das disciplinas 

envolvidas; 

 Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a 

inovação de metodologias; 

 Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e comunicação 

aos processos de ensino e aprendizagem.   

 Divulgar os conhecimentos científicos em uma linguagem acessível à população. 

 

 

III. METODOLOGIA 

 

 

 

As atividades serão desenvolvidas segundo o cronograma abaixo: 

Datas Atividade Local Quem 

17/3 a 24/3 Organização dos grupos e 

definição do tema 

Em sala de aula Professor 

responsável pelas 

turmas 

24/3 a 31/3 Elaboração da projeto de pesquisa 

científica; determinação do 

experimento a ser investigado. 

Em sala de aula Professor 

responsável pelas 

turmas 

31/3 a 14/4 Elaboração do painel Extraclasse Alunos 

31/3 a 8/5 Prévia e ajustes finais Em sala de aula Professor 

responsável pelas 

turmas 

28/5 Apresentação dos trabalhos Em sala de aula Comunidade 

escolar 

 

 

 

 Os textos apresentados no trabalho devem ser de autoria do grupo e toda citação 

deverá ser feita entre aspas com a identificação da fonte. 
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 O grupo deverá trazer o trabalho, na forma de pôster (painel), versão em 

powerpoint. 

 Será feito, na véspera do trabalho, o sorteio do membro do grupo responsável 

pela apresentação do mesmo. 

 A cada aula, será destinado um tempo para que os alunos se reúnam nos grupos, 

organizem os trabalhos e recebam orientação da professora 

 

. 

 

V. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do projeto dar-se-á em três momentos. Durante a elaboração do projeto, o 

professor orientador fará reuniões semanais e fará os registros da evolução do trabalho 

por meio de uma ficha em anexo. No dia da apresentação dos trabalhos um equipe de 

professores assistirá a apresentação do grupo, analisando o trabalho e registrando as 

considerações em um documento em anexo. A nota da equipe será determinada pela 

junção das duas avaliações efetivas. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

EDITAL 

REGULAMENTO: 
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1. Dia 28/5 abertura às 9 horas, no Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo 

Bandeirante. 

2. Visitação: das 9h00 às 11h30; 

3. Equipes de no máximo 6 alunos por sala, dependendo da quantidade de alunos 

por sala, e conforme orientação do professor; 

4. Disciplinas envolvidas: Todas; 

5. Inscrição valor: R$ 5,00 no período de 13 a 17 de abril. A arrecadação será 

revestida para a premiação dos três primeiros lugares. A premiação está 

condicionada a quitação da inscrição de todos os alunos do grupo participante. 

Em caso de inadimplência de algum aluno do grupo vencedor, o dinheiro será 

automaticamente remanejado para o caixa escolar. Casos particulares serão 

analisados pela comissão organizadora; 

6. Inscrição: Durante a aula do professor conselheiro; 

7. Os materiais e ou equipamentos são de responsabilidade do grupo; 

8. As notas atribuídas pela banca examinadora serão repassadas as outras 

disciplinas em uma tabela de conversão no valor de cinco pontos; 

9. As avaliações do 2° bimestre em alguns casos têm valor diferenciado, de acordo 

com o professor orientador; 

10. Cada grupo será responsável pela retirada dos materiais e limpeza de seu espaço 

no dia, após o encerramento da mostra; 

11. Durante a Mostra Científica os alunos poderão prestigiar o trabalho de outras 

equipes,    assim como interrogá-los, já que um dos objetivos do evento é a troca 

de experiências e a socialização. Porém, durante a apresentação é obrigatória a 

presença de todos os alunos que compõem o grupo, sem exceção. 

12. A pesquisa teórica deverá ser feita em fontes confiáveis (artigos científicos, 

livros ) 

13. O projeto valerá 2,00 pontos para a nota do 2º bimestre; 
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ANEXO 2 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA  ELABORAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO: 

Como tudo na vida, a pesquisa científica exige ações planejadas. O projeto de 

pesquisa é o resultado deste planejamento, envolvendo a escolha do tema e sua 

delimitação, a formulação do problema, a especificação de objetivos, construção de 

hipóteses, operacionalização dos conceitos etc. 

Elaborar um projeto significa colocar no papel, de maneira organizada, o que 

vamos fazer (tema e delimitação do tema), para que vamos fazer (objetivos, metas, 

finalidades), por que vamos fazer (importância da pesquisa), como vamos fazer, ou seja, 

que ações temos de realizar (metodologia) quando vamos fazer (cronograma), com 

quem vamos fazer (população-alvo, se for pesquisa de campo), qual é o palpite 

antecipado que temos para a solução do problema(hipótese) e, claro, uma boa e bem 

formulada Revisão de Literatura, que é a base de qualquer conhecimento. 

Lembre-se: Projeto ainda não é o trabalho pronto, é só um planejamento 

organizado daquilo que vamos fazer. Portanto, não apresenta nem resumo, nem 

discussão de dados, nem conclusão, obviamente. 

 

PASSOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA: (Faça isso num 

caderno separado. Cada aluno deve ter o seu.  Só depois de muito bem pensado, lido, 

relido e aprovado é que vocês digitarão o projeto para ser corrigido pelo professor-

regente da turma). 

 

 

1- Pense num assunto que lhe seja interessante e sobre o qual você gostaria de 

aprofundar seus conhecimentos, tirar uma dúvida, propor solução ou até mesmo 

solucionar o problema. Faça uma pesquisa sobre este assunto sob vários pontos de vista, 

ou seja, não fique num só texto. Ve se essa pesquisa é viável (possível de realizar); se é 

relevante (importante para você, sua comunidade ou até para humanidade); se é atual. 

Esse assunto é atrativo e significativo para mim e para sociedade? Pronto? Então, você 

já tem o... 

2- TEMA: escreva o assunto escolhido em linhas gerais. Isso lhe dará um 
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direcionamento do que vai ser estudado no trabalho. Todo tema é muito amplo, não há 

como falar sobre tudo; é preciso, portanto, escolher apenas um ponto, aquele que você 

julgar mais interessante, mais viável e mais relevante para todos. Então, é hora da... 

3- LEITURA SOBRE O TEMA ESCOLHIDO: Selecione alguns textos sobre o tema 

escolhido. Pode ser de uns quatro autores diferentes ou até mais, de acordo com a 

necessidade. Depois, leia-os com atenção.  Faça resumo desses textos lidos num 

caderno reservado para isso. Não se esqueça de registrar a fonte do texto. Acho que com 

esses dados e com a ajuda de um adulto você já pode fazer a... 

4- DELIMITAÇÃO DO TEMA: objeto de estudo, ou seja, o “recorte” do assunto do 

trabalho. Delimite com precisão esse recorte. Importante partir para a pesquisa com o 

“recorte” e o tema definidos. A pesquisa precisa ser delimitada. 

           Toda pesquisa parte de um contexto. Considere um assunto no  universo no qual 

está inserido.  O assunto Trânsito, por exemplo, podemos “recortá-lo” em vários objetos 

de estudo: Trânsito de motocicletas; A infração às regras de trânsito, Alcoolismo no 

trânsito e outros tantos. 

Mas, se considerarmos estes primeiros “recortes” , poderemos ir “recortando” 

mais objetos de estudo (subsistemas) cada vez menores, restritos, localizados. Por 

exemplo, dentro do objeto de estudo Trânsito de Motocicletas, podemos recortar outros 

mais restritos, como Perigo sobre duas rodas: o alto índice de acidentes com motocicleta 

em Rondonópolis. Delimitando ainda mais:Perigo sobre duas rodas: o alto índice de 

acidentes com motocicletas nos finais de semana em Rondonópolis ou ainda Acidentes 

com moto em Rondonópolis: qual é a faixa etária dos envolvidos? 

Fácil, não? Já está pronto para, a partir dos conhecimentos que já tem sobre o 

assunto, formular um problema? Ou será que as coisas ao nosso redor são tão perfeitas a 

ponto de não merecer um olhar mais profundo e crítico sobre elas? Está na hora da... 

 

5- PROBLEMATIZAÇÃO OU DEFINIÇÃO DO PROBLEMA:  Tendo já formulados 

o assunto e o objeto de estudo,  você agora formulará, com clareza, um problema 

concreto: uma irregularidade, uma incoerência, um empecilho qualquer dentro do 

assunto, ou mesmo algo que deva ser melhor esclarecido, elucidado, estudado, para 

iluminar o conhecimento no âmbito do assunto e objeto de estudo 

escolhidos. Problema é, então, um desafio que motivou e/ou o impulsionou à pesquisa e 

deve ser formulado, preferencialmente, na forma de pergunta. Deve também ter uma 

base científica. Nada de  questionar valores ou propor julgamentos preconceituosos. 

 Importante: lembre-se de se perguntar:  a resposta para essa pergunta é viável, relevante 

para a sociedade? De nada vale eu ter uma ideia brilhante se ela não for relevante para a 

sociedade ou possível de ser executada. 

 

Exemplo de problema: 

 De que modo se poderia deter, a curto prazo, o avanço dos índices de acidentes com 

moto nos finais de semana em Rondonópolis? 

Ou 

Falta aos motociclistas educação para o trânsito? 

Ou 

Que fatores contribuem para a o alto índice de acidentes com motociclistas em Roo? 

 

Há também outras maneiras  para formulação do problema: 

 

Há relação entre ... e ...?  Quais os efeitos de ... sobre ...?  Quais as características de 

...?   Quais as semelhanças (ou diferenças) entre ... e ... ? (HÜBNER, 1998, p. 42-3) 



 
92 

 

 

Acho que está na hora de dar um nome ao projeto de pesquisa... Não se esqueça de que 

a pergunta deve estar bem articulada com tema e delimitação do tema. Não se perca 

pelo caminho. Fique atento. Acho que isso pronto, você já pode dar um nome ao 

projeto, mesmo que ele seja provisório... 

 

5-TÍTULO: é a nomeação do tema da pesquisa mais um especificador que indica a 

temática abordada. Exemplo: Perigo sob duas rodas: o alto índice de acidentes com 

motocicletas nas ruas de Rondonópolis. 

6- JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA: Nesta parte, você vai explicar o porquê do 

trabalho, explicitando os motivos de ordem teórica e prática que justificam a pesquisa, 

deixando claro seu diferencial em relação a outras abordagens. É útil a presença de 

alguns dos pontos a seguir na argumentação da Justificativa: • como surgiu o problema 

levantado para estudo; • relação do tema com o contexto social; • relevância do tema do 

ponto de vista geral; • importância do tema para os casos particulares em questão; • 

considerar as possíveis contribuições teóricas do trabalho para a solução do problema 

levantado; • possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade tratada pelo 

trabalho; • fundamentação da viabilidade da pesquisa; • referências aos aspectos 

inovadores do trabalho; • considerações sobre a escolha dos locais e períodos que serão 

pesquisados. Enfim, mostre a importância dessa pesquisa. 

 

7- OBJETIVO GERAL (para quê? ou para quem?) define o que se pretende alcançar 

com a realização da pesquisa. 

 

Exemplo:  

- conhecer quais os principais fatores que contribuem para o alto índice de acidentes 

com motociclistas na cidade de Rondonópolis, por meio de entrevistas  e pesquisa 

bibliográfica, para que  família, escola e instituições governamentais e de serviço, 

unidas, possam se mobilizar em prol da prevenção desses acidentes. 

 

Veja se o objetivo está bem articulado com tema, delimitação do tema, definição do 

problema e justificativa. Não vá perder o fio da meada, hein!!. Muita atenção! 

 

7.1 Objetivos Específicos: são os passos que se devem percorrer para alcançar o 

Objetivo Geral. Como estamos ainda dando os primeiros passos no caminho da pesquisa 

científica, vamos elencar tudo o que precisamos fazer para alcançar o objetivo maior. É 

uma forma de desenvolvermos nossa capacidade de antever, antecipar cada coisa que 

teremos de fazer. É como fazemos em nosso dia-a-dia. Planejamos tudo, mesmo que 

seja só mentalmente. No projeto, vamos elencar tudo, mesmo que algumas ações 

pareçam tão óbvias, a ponto de sermos tentados a deixá-las de lado. 

Exemplo: 

- fazer um estudo aprofundado sobre o tema; 

- elaborar um ofício solicitando do Hospital Regional um levantamento do 

número acidentados com moto atendido no Hospital Regional em finais de semana; 

- entregar o ofício no Hospital Regional; 

- elaborar um roteiro de perguntas para entrevista com plantonistas do Hospital 

Regional;  

- elaborar o projeto; 

- entrevistar plantonistas do Hospital Regional para saber as principais ocorrências 

traumáticas e a gravidade delas; 
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- levantar e tabular (pode ser em gráficos, tabelas, quadros comparativos) os dados 

coletados; 

- analisar e discutir os dados coletados; 

- montar o relatório final; 

- preparar a apresentação – montar painéis com os recursos necessários. 

- apresentar o relatório final (resultados da pesquisa) na Feira de Ciências do Centro 

Integrado de Ensino. 

 

 

Atenção: Os objetivos específicos também devem ser coerentes com os passos 

anteriores e de acordo com aquilo que a pesquisa exige. Cabe ao pesquisador selecionar 

o que deve fazer conforme as exigências de sua pesquisa. 

 

8- HIPÓTESE (S) Estabelecer uma hipótese é adiantar uma solução provável ao 

problema de pesquisa, enunciando uma resposta provisória. É, grosso modo, um palpite 

de solução para o problema. Porém, não é necessariamente a solução definitiva, porque 

as conclusões poderão confirmar ou não sua (s) hipótese (s). Assim, para deter o avanço 

dos acidentes com motocicleta em Rondonópolis, poder-se-ia partir da seguinte 

hipótese: (esta é uma das opções que temos para formular uma hipótese – optamos por 

ela, por nos parecer mais simples e didática – nada, porém, impede o professor-regente 

de mostrar aos alunos outras formas) 

 

- Se conhecermos quais os principais fatores que contribuem para o alto índice de 

acidentes com motociclistas na cidade de Rondonópolis, por meio de entrevistas  e 

pesquisa bibliográfica;  então, poder-se-á mobilizar   família, escola e instituições 

governamentais e de serviço, no sentido de tomarem medidas em prol da prevenção 

desses acidentes.  (preferimos esta forma, por ela nos parecer mais didática – retirada do 

objetivo geral com devidas adaptações) 

 

Ou 

 

As instituições – família, escola e instituições governamentais e instituições de serviço 

como Rotary, Lyons etc. - devem se unir para diagnosticar as causas e propor soluções 

para  melhorar a educação no trânsito dos motociclistas  com vistas à prevenção de 

acidentes. 

 

Mais uma vez: Não se esqueça de que as ideias entre si devem ser bem articuladas e 

coerentes. 

 

9- REVISÃO DE LITERATURA: corresponde ao corpo do trabalho e será estruturado 

conforme as necessidades do plano definitivo da obra. As subdivisões dos tópicos do 

plano lógico, os itens, as seções, capítulos etc. surgem da exigência da logicidade e da 

necessidade de clareza e não de um critério puramente espacial. Não basta enumerar 

simetricamente os vários itens: é preciso que haja subtítulos portadores de sentido. Tem 

por finalidade colocar o leitor a par do que já se escreveram sobre tema. Ou seja, 

lembra-se do que foi feito no item 3?  Fez os resumos. Agora, está na hora de analisá-

los e compará-los. Os autores dizem a mesma coisa? Trazem as mesmas informações? 

O que um diz que reforça ou contradiz a idéia do outro? Compile essas idéias e articule-

as numa síntese que comporá sua Revisão Bibliográfica ou Revisão de Literatura. 
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10- METODOLOGIA E DELINEAMENTO DA PESQUISA:  você deverá 

descrever como irá fazer para dar conta do problema da pesquisa, ou seja, vai fazer a 

descrição formal do que você vai fazer, quando e como vai fazer para atingir os 

objetivos. Deixe bem explicitado principalmente tudo o que estiver relacionado à 

pesquisa de campo:  que tipos instrumentos você vai utilizar para conseguir coletar os 

dados necessários para a pesquisa (questionário, entrevista, observação...)? Quem será o 

público-alvo da pesquisa ( sexo, faixa etária, condição social... todas as informações que 

julgar importantes para dar credibilidade à pesquisa)?  Etc. Em outras palavras: 

a metodologia contempla a fase de exploração do campo e a definição de instrumentos 

eprocedimentos para análise dos dados, explica o tipo de pesquisa a ser usado, a coleta 

dos dados e como estes dados serão tabulados e analisados para validar (ou não) sua 

(s) hipótese (s).Os questionários para entrevista, o requerimento ou ofício para 

as  visitas, palestras de profissionais devem figurar neste tópico. É preciso definir tudo 

agora, no projeto. 

 

11- RECURSOS 

Recurso de tempo 

- elaboração do projeto e leitura sobre o tema: de quando a quando? 

- execução do projeto: de quando a quando?; 

- Registro, análise e discussão dos dados coletados: de quando a quando? 

- elaboração do relatório final: de quando a quando? 

- apresentação dos resultados: quando? 

Recursos humanos (de quais pessoas e/ou profissionais você precisará para alcançar 

seus objetivos?) 

Recursos financeiros (de que materiais precisará? Discrimine-os com preço: - tinta, 

cartolina, máquina fotográfica, papel, painel, etc.) Surpresas desagradáveis acontecem, 

mas são mais comuns aos que não são capazes de fazer um bom planejamento. 

Ao final, o projeto de pesquisa deve ser assim apresentado: (seu professor lhe dará as 

dicas mais detalhadas sobre a montagem e sobre a estética e organização do projeto). 

 

Capa 

Folha de Rosto 

Dedicatória 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO           

1.1       Situação-problema 

1.2       Definição do Problema 

1.3       Objetivos 

1.3.1    Geral 

1.3.2    Específicos 

1.4       Justificativas 

1.5       Hipóteses  

2       REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3       METODOLOGIA E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

4       RECURSOS 

4.1        de tempo 

4.2        humanos 

4.3        financeiros 

5       REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

5.1       APÊNDICES (fotos tiradas por vocês, questionário a ser aplicado, mapas e/ou 
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qualquer outro tipo de informação pertinente ao tema;  de vocês!) 

5.2       ANEXOS (fotos, mapas, textos etc. pertinentes ao tema, mas feito por outrem).    

 

O PROJETO FICOU PRONTO. Partiremos para a segunda etapa do trabalho 

:  execução do projeto conforme plano traçado. Você vai a campo para coletar dados, 

vai registrar dados coletados, compará-los, analisá-los, discuti-los, fazer as inferências e 

tudo mais que for preciso para atingir o objetivo estabelecido. 

Com isso tudo em mãos, você elaborará o RELATÓRIO (as dicas de como 

montá-lo serão posteriormente repassadas) e se preparará para a APRESENTAÇÃO 

DOS RESULTADOS. 

 

 Uma coisa de cada vez.  Reconheça cada etapa do trabalho. 

1- ELABORAÇÃO DO PROJETO 

2- EXECUÇÃO DO PROJETO 

3- MONTAGEM DO RELATÓRIO 

4- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5- PREPARAÇÃO PARA APRESENTAR OS RESULTADOS 

 6- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA NA FEIRA DE 

CIÊNCIAS DO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO.                

ORIENTAÇÕES PARA A CONFECÇÃO DO PAINEL 

Um pôster científico é uma ilustração resumida de sua pesquisa mostrada em encontros 

e conferências. Um pôster é um bom jeito de apresentar suas informações porque pode 

atingir uma grande audiência, incluindo pessoas que podem não ser de sua área. 

Texto e fonte 

É importante  escrever em seu pôster de forma clara e fácil de entender – lembre que os 

leitores não vão dar muito tempo para isto. Use uma linguagem planejada e escreva em 

voz ativa (“ Nós fizemos isso”, ao invés de “Isto foi feito”). Evite jargões e acrônimos. 

Use linguagem simples e sentenças curtas. Edite impiedosamente. Se não é relevante 

para a sua mensagem, remova. 

Evite o uso de letras maiúsculas em mais de uma frase, porque se torna difícil de ler. 

Deixe seu texto no mínimo, o menor possível. Quando for possível, use texto com 

marcadores, ao invés de blocos de frases e deixe espaço em branco em torno do texto e 

entorno do pôster. 

Use fonte como Arial 

. A fonte deve ser consistente ao longo do pôster e o texto deve ser legível a 5 ou 6 pés 

(aproximadamente 1,5 m). Use pelo menos 85 pontos no título, 56 pontos para os nomes 

dos autores, 36-44 pontos para subtítulos, 24-34 pontos para o corpo do texto, e 18 

pontos para legendas. 

Cores 

Use cores que atraiam a atenção, organize, e use ênfases, mais não exagere. Use no 

máximo duas ou três cores e considere que as pessoas podem ter dificuldades para 

diferenciar as cores. Uma das formas mais comuns de daltonismo é diferenciar o 

vermelho do verde. Letras pretas com fundo branco são uma prática padrão, e fundos 

com figuras devem ser usados com cautela. 
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Software 

Microsoft Power Point é fácil de usar e a maioria das pessoas tem acesso. Faça seu 

pôster em um único slide. Existem muitos outros programas que podem ser usadas para 

fazer o design do pôster, como QuarkXPress, InDesing, LaTex, e Scribuss ( que tem 

download de graça). Esses programas permitem controlar da quebra automática de texto 

em torno em torno de imagens e fluxo de texto entre os blocos de texto associados. Um 

programa especificamente projetado para edição de pôsteres científicos: PosterGenius. 

Layout 

O título é mais eficaz quando se refere a sua “mensagem global para levar para casa”. 

Isso deve incluir o âmbito da investigação, o design do estudo e os objetivos. Em geral o 

título deve ressaltar o assunto principal, mas não precisa mostrar todas as suas 

conclusões. O título deve ter entre 10 e 12 palavras, e a fonte deve ser grande, de 85 

pontos. Se as palavras não cabem, encurte o título, não reduza o tamanho da fonte. E 

lembre-se, títulos em letras maiúsculas são difíceis de ler. 

O autor que mais se envolveu com o projeto é citado primeiro e o mais velho (o mais 

experiente, o Senior) é citado por último. Alguns pôsteres têm as instituições a que os 

autores são afiliados. 

Quebre seu pôster em seções, assim como num artigo científico. Nomeie todas as seções 

com títulos: introdução, método, resultados, conclusão, referências e agradecimentos. 

 Introdução 

Escreva algumas breves sentenças para identificar o que já é conhecido sobre o assunto, 

o porque você fez esta pesquisa e os objetivos do seu trabalho. 

 Métodos 

Explique o que você fez. Para um estudo incluindo pessoas, você deve declarar 

explicitamente se o estudo foi retrospectivo ou prospectivo, e se houve randomização. 

Suas análises de dados e estatísticas também devem ser descritas, incluindo qual o P 

valor você utilizou pra indicar diferenças significativas. 

 Resultados 

Selecione os resultados mais importantes para suportar sua mensagem. Imagens e 

gráficos dizem mais do que palavras. Tabelas e figuras podem ser usadas para ilustrar os 

resultados de seu estudo, e devem ser claras, seguras, explanatórias e não complicadas. 

Elas devem ser numeradas, e referidas pelo numero no texto – por exemplo, “veja figura 

1”. Tenha certeza de que as figuras têm título e legenda. Deixe o texto o menor possível, 

o mínimo. Gráficos e tabelas devem ter uma escala adequada e barras legendadas. 

Oriente o texto para os gráficos horizontalmente, incluindo legendas para barras 

verticais. 

 Conclusão 
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Escreva pouco, declarações claras explicando os principais resultados do estudo e por 

isso os resultados são interessantes ou importantes. Você pode, inclusive, sugerir 

direções para futuras pesquisas que ajudem a construir seu estudo atual. 

  Referências 

Referencias devem ser limitadas a cinco, e o tamanho da fonte deve ser menor do que o 

texto principal. Cheque com o site do congresso para instruções de formatação. 

 Agradecimentos 

Escreva uma seção curta de agradecimentos para agradecer aqueles que ajudaram a 

completar sua pesquisa, assim como seu grupo de pesquisa ou patrocinador. Você deve 

explicitar qualquer conflito de interesses que possam existir. 

Apresentando seu pôster 

Quando para e olha, você deve estar preparado pra introduzir em 10 segundos e a pessoa 

pode estar apta a assimilar todas as informações e discutir com você em 10 minutos. 

Algumas conferências vão disponibilizar um tempo pra você apresentar seu pôster para 

um pequeno grupo de colegas que também tem pôsteres em sua categoria. Confira no 

site da conferência para mais detalhes. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 

-Acompanhamento semanal:  avaliação formativa: 0,5 

-Projeto de  pesquisa: 0,5 

-Painel: 0,5 

-Apresentação na Mostra Científica: 0,5 
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http://praticasescrita.blogspot.com.br/2011/06/dicas-elaboracao-projeto-para-feira-
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ANEXO 3 

 

 

 

PROJETO MOSTRA CIENTÍFICA - FICHA DE ACOMPANHAMENTO  

 

        Datas dos encontros/frequência           

N. Aluno Turma       

         

         

         

         

         

         

 

Observações:____________________________________________________________

 
 
 

 
 
SÉRIE:       TURMA: ______TURNO:   MATUTINO     
DISCIPLINA:  _____     BIMESTRE:     .                          
PROFESSOR(A):                                         .G 
GRUPO: 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL 

Cef     –  - DF 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

ITENS AVALIADOS CRÉDITOS (até + + + + + ) TOTAL 

CRÉDITOS 

1-Conhecimento   

2-Desenvolvimento   

3-Criatividade   

4-Recursos Utilizados   

5-Abordagem do 

Cotidiano 

  

6-Responsabilidade   

 Total de Créditos  

         Nota do grupo   

       (Total Créditos/10) 

 

 

   


