
 

 

1 

 
GDF – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DO PARANOÁ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta Pedagógica do Centro de 
Ensino Fundamental 02 do Paranoá  

 

 

Brasília, 2020 



 

 

2 

 

SUMÁRIO 

 

1. Apresentação.........................................................................................................03 

2. Histórico da escola................................................................................................04 

3. Diagnósticos da realidade da escola...................................................................06 

4. Função social ........................................................................................................13 

5. Princípios de funcionamento pedagógico, conforme diretrizes da EJA e da 

elaboração do 3º Ciclo para as aprendizagens...................................................16 

6. Objetivos do trabalho com ciclos, conforme Diretrizes do 3º ciclo..................18 

7. Fundamentação teórica: currículo e progressão................................................22 

8. Organização do trabalho pedagógico: Outros Aspectos...................................28 

9. Estratégias de avaliação no 3º ciclo e na 

EJA..........................................................................................................................40 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................45 

  

ANEXO 1: Desempenho escolar dos/as alunos/as, segundo Censo realizado em 2019: 
aprovação, reprovação e abandono 
 
ANEXO 2: Currículos elaborados pelos componentes no CEF 02 do Paranoá em 2020. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 
 
 
1. Apresentação 
 

A Proposta Pedagógica (PP) define a ambição da escola. É, ao 
mesmo tempo, processo e produto, porque, com base no ponto de partida, 
sinaliza o caminho a ser percorrido e onde se chegará. 

Por ser uma construção humana, a Escola, imersa numa dada 
realidade cultural influencia e por essa realidade é também influenciada. 
Além disso, modifica-se no contexto de mudanças econômicas, sociais, 
culturais e políticas. Nesse sentido, é preciso construir um projeto 
pedagógico sintonizado com a sociedade contemporânea, sincronizado 
com a comunidade escolar e que tenha como objetivo a superação dos 
desafios apresentados.  

 

A Proposta Pedagógica (PP) do Centro de Ensino Fundamental 02 do Paranoá – 

CEF 02 – foi elaborada tendo em vista os pressupostos da Lei de Gestão Democrática do 

Distrito Federal, Lei 4.751/2012, que, em seus Princípios, considera: 

 

I – a participação da comunidade escolar na definição e 
implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, 
por meio de órgãos colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da 
unidade escolar; [...] 

II – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, 
nos aspectos pedagógicos, administrativos e gestão financeira. 

 

Ressalta-se o caráter participativo e a autonomia como fatores que introduzem a 

perspectiva democrática das bases legais da educação no Distrito Federal – DF. Por 

comunidade escolar, entendemos todos os membros que estão a ela vinculados direta e 

indiretamente: alunos, professores, responsáveis, gestão, secretaria, setores 

administrativos, Coordenações Regionais de Ensino. Desse modo, embora não seja uma 

tarefa fácil congregar todos esses membros, neste PP, participaram e participam – já que 

está em constante construção – os seguintes grupos, nesta ordem: 

 Equipe gestora e professores: em reunião de início de ano, antes do início 

oficial das aulas, na Semana Pedagógica, os professores leram e discutiram 

detalhes importantes deste documento; 

 Alunos: após a eleição dos representantes e vice – representantes e com o 

apoio do grêmio estudantil, buscamos iniciar um processo de reuniões com 

os alunos para que opinem, deliberem, sugiram mudanças, ideias para a 

organização de todos os âmbitos da escola. As opiniões desse grupo 

representativo têm sido registradas em ata de coordenação dos professores 
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e devidamente assinada pelos participantes. Embora consideremos uma 

ação tímida, já é um princípio de assembleia sendo instaurada na escola. 

Além disso, neste ano de 2020, retomou-se uma ação mais participativa dos 

alunos no processo de aprendizagem, uma vez que os representantes, vice -

representantes e a equipe do grêmio estudantil, após ouvirem demandas 

das turmas, principalmente em relação às aprendizagens, trazem anseios 

para o Conselho de Classe. Nesses momentos, os professores também 

ponderam questões sobre a efetiva participação das turmas nas aulas ao 

longo do bimestre, por exemplo. Utilizam-se nos Conselhos, como 

instrumentos norteadores, as autoavaliações bimestrais das turmas, em que 

se avaliam desde questões sobre os serviços oferecidos na escola – 

merenda, atendimento da Direção, da Secretaria e do Administrativo, 

atendimento dos vigilantes etc. – até aspectos da aprendizagem da turma, 

como realização de tarefas, organização e autorresponsabilização pelos 

estudos, etc.  

 Os responsáveis participam em momentos como os encontros esporádicos 

ao longo dos bimestres, geralmente previstos no calendário escolar ou 

mesmo ocorridos por convocações da direção e de professores, além das 

reuniões de pais, em que se busca tanto ouvir o que eles têm a dizer sobre a 

escola e a aprendizagem dos filhos quanto sobre a organização geral da 

escola. Nesse sentido, é importante ressaltar que um de nossos desafios é 

efetivar o papel do Conselho Escolar como momento de formalizar a 

participação de toda a comunidade escolar. 

Esses espaços, como se disse, ainda precisam ser trabalhados de modo mais 

consistente, visando à construção de uma cultura de participação, constituindo-se em 

momento de aprendizado. Por essa razão, a consolidação dos conselhos escolares, do 

Grêmio Estudantil e do envolvimento de toda a Comunidade Escolar, implica buscar a 

articulação efetiva entre os processos pedagógicos e a organização da escola. Dessa 

forma a participação da Comunidade traz a possibilidade de os sujeitos envolvidos direta 

e indiretamente com a educação escolarizada participem de forma efetiva das discussões 

sobre a concepção de educação e do planejamento da educação que temos e da 

construção da educação que queremos. 

 De modo geral, este documento sofre mudanças constantes dependendo do que 

se discute e se delibera nesses ambientes. Vale ainda ressaltar, como se verá adiante, 
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que em decorrência da instauração do sistema de ciclos, desde 2018, os espaços têm em 

vista a perspectiva democrática citada.  

 

2. Histórico da escola 

 

A escola se localiza no lote 05 da quadra 04, conjunto “A”, Área Especial, Paranoá 

– DF. O Centro de Ensino Fundamental 02 do Paranoá foi criada no dia três de setembro 

de mil novecentos e noventa sete, DODF N°169, seção1, 2 e 3 de 03/09/1997, através da 

resolução n° 6053 de 22 de agosto de 1997, processo 082011090/97.  

O C.E.F. 02 do Paranoá iniciou suas atividades na Quadra 04 desta Região 

Administrativa, sob a direção da profª Elza Mascio Jorge e da profª Elzi Maria Santos. Em 

1998, tendo a profª Lilian Denise de A. de Oliveira como diretora, a escola foi transferida 

para sua sede atual, que funciona na Quadra 04. 

Dentre os vários acontecimentos desta época, tivemos a inauguração da sala de 

leitura, homenageando o educador Anísio Teixeira, com a presença do prof. André Luís 

de Araújo, neto do homenageado. 

Em 1999, a escola sofreu uma intervenção da Diretoria Regional de Ensino (DRE), 

que culminou com a saída do diretor Alcemiro de Sousa Nobre e a chegada do prof. 

Gilvan dos Santos para assumir o cargo. 

Um dos projetos assumidos na época foi a horta comunitária, cultivada pelos 

alunos, localizada atrás da cantina da escola. Trabalho este que foi interrompido durante 

alguns anos e retomado em 2017 pelos professores que atuam com as cargas de Parte 

Diversificada - PD. Outro acontecimento foi a desativação de laboratórios da escola para 

instalação de salas cedidas à DRE. 

Anos depois, o prof. Samuel Wvilde D. de Moraes organizou a escola de maneira 

que o trabalho fosse realizado em salas ambientes. Outro projeto relevante foi o plantio de 

árvores no estacionamento da escola, orientado pelo prof.José Moreira Portela. Os alunos 

também se organizaram e, com o apoio da profª Kátia Umebara M. Lopes formaram o 

Grêmio Estudantil. 

A partir de 2010 a direção foi assumida pela gestão, composta pela profª Michele 

Ferreira Nacfur (diretora) e pelos prof´s Jorge Benedito Araújo, Pedro Caixeta e Rogério 

Cardoso Reuter (atual diretor). 

Durante todos os anos, desde a sua inauguração, já foram realizadas exposições 

de arte reciclável, artes plásticas, festas juninas, festas de Halloween, apresentações 

teatrais, escolha do garoto e da garota primavera, realização de festival de música (“Paira 
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no ar”), desfiles para a escolha da beleza negra feminina e masculina, oficinas 

instrucionais, palestras diversas, gincanas (de arrecadação, esportivas e culturais), 

campeonatos esportivos, mostras relacionadas à consciência negra. Tivemos ainda o 

projeto Escola Limpa, do prof. Fabiano Amaral da Silva que fez com que melhorássemos 

nosso ambiente escolar e ainda ganhou prêmio com reconhecimento internacional. 

Quanto às Olimpíadas das Escolas Públicas, nossa escola tem participado ativamente e 

muitos de nossos alunos têm alcançado resultados que os levam a receber menção 

honrosa. 

Em meio a tudo isso que já realizamos, destacamos a adesão da escola em 2011, 

ao projeto de Educação Integral. Nesse projeto, a escola proporcionava ao aluno aulas de 

reforço (nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa), violão, capoeira e luta olímpica, 

ministradas por monitores. Especialmente em 2013, obtivemos grandes resultados nas 

competições em que a escola levou atletas e, ao final do ano, os alunos realizaram uma 

apresentação musical para evidenciar o aprendizado de violão e estimular mais adesões. 

Em 2018, optou-se por não mais participar do projeto.  

Em 2017, a escola recebeu duas turmas para atendimento de estudantes com 

deficiência 01 (uma) Classe Especial e 01 (uma) Classe de EJA Interventiva de 1º 

segmento, que corresponde às turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Esse 

mesmo atendimento vem ocorrendo ano após ano com tanto sucesso que em 2020 a 

escola foi designada como um polo para Turma de Educação Especial; são 3 (três) 

turmas de EJA Interventiva referentes ao 1º e 2º segmentos, 1 (uma) Classe Especial de 

DI (Deficiência Intelectual) e 4(quatro) turmas de Classe Especial de TGD/TEA 

(Transtorno Global do Desenvolvimento/ Transtorno do Espectro Autista). 

Em 2020 a equipe diretiva da escola é formada por: Diretor: Rogério Cardoso 

Reuter; Vice-diretora: Lenilda Damasceno Perpétuo; Supervisoras pedagógicas: 

Elisa Jabur e Alessandra Queiroga; Supervisora administrativa: Maria Clara Carrilho 

e chefe de secretaria: Jemile Sousa Moura. 

Neste ano a escola continua no sistema de Ciclos, onde temos o 3º ciclo, dividido 

em dois blocos: o bloco 1 (6º e 7º anos) e bloco 2 (8º e 9º anos), no diurno, e EJA 3º 

segmento no noturno. 

Atualmente, nossa escola conta com 19 salas de aula, 01 (uma) secretaria, 01 

(uma) sala para direção e supervisão pedagógica, 01 (uma) sala para a supervisão 

administrativa, 01 (uma) sala dos professores, 01 (uma) sala de coordenação (espaço 

adaptado), 01 (uma) sala para OE, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros para os 

servidores (feminino e masculino), 02 (dois) banheiros para os professores (feminino e 
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masculino), 04 (quatro) banheiros para os alunos (02 femininos e 02 masculinos), 01 

(uma) sala de leitura, 01 (uma) sala de mecanografia, 01 (uma) sala de recursos, 01 (um) 

depósito de inservíveis, 01 (um) depósito de alimentos, 01 (uma) cantina escolar, 01 

(uma) sala para os funcionários terceirizados, 01 (um) depósito de materiais pedagógicos, 

01 (um) estacionamento amplo, 01 (uma) quadra poliesportiva ainda sem cobertura, 01 

(um) espaço adaptado para a psicóloga e 01(um) pátio coberto multifuncional. A escola 

conta ainda com dois espaços livres que foram transformados em uma quadra alternativa 

para utilização nas aulas de Educação Física e uma praça para integração dos alunos. 

 

3. Diagnósticos da realidade da escola 

 

3.1 Atendimento 

 

No ano letivo de 2020, o Centro de Ensino Fundamental 02 do Paranoá, 

disponibiliza para a comunidade local turmas das séries finais (6º ao 9º ano) do Ensino 

Fundamental, no período diurno, adotando o sistema de ciclos para a oferta das turmas, 

divididas em salas ambientes, separadas em dois blocos: o bloco 1 (6º e 7º anos), no 

período matutino, e blocos 1 e 2 (7º, 8º e 9º anos), no período vespertino. Esta opção 

pauta-se nas Diretrizes Pedagógicas para a organização do 3º ciclo da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2014b) e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em seu artigo 23 (BRASIL, 1996 [2017]). Já no período 

noturno, a modalidade de ensino ofertada é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 

turmas do 3º segmento, equivalentes às séries do Ensino Médio regular. 

No caso do ensino regular, em 2020, se distribui da seguinte forma: 

Matutino: uma turma de EJA Interventiva 1º segmento, uma turma de EJA 

Interventiva de 2º segmento e duas Classes Especiais de TGD/TEA e 15 (quinze) turmas 

do bloco 01 do 3º ciclo: 07 (sete) turmas de 6º ano e 08 (oito) turmas de 7º ano 

Vespertino: uma turma de EJA Interventiva 2º segmento, uma Classe Especial de 

DI e duas Classes Especiais de TGD/TEA e 15 (quinze) turmas dos blocos 1 e 2 do 3º 

ciclo: 03 (três) turmas de 7º, 08 (oito) turmas de 8º e 04 (quatro) turmas de 9º ano. 

Esta divisão de turmas por ciclo é uma proposta implementada pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF – desde 2013, com adesão compulsória 

a partir de 2018. A implantação desta proposta visou trabalhar de modo mais sistemático 

as dificuldades de aprendizagem dos alunos, compreendendo e investigando a 

organização espaço-tempo para as aprendizagens (PERRENOUD, 2004). Além disso, 
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essa organização mobiliza, em relação ao professor, reflexões na intencionalidade de 

suas ações a fim de se focar na aprendizagem dos alunos, e não no ensino, como quer a 

seriação. Conferir no anexo 1 o Censo de 2019 do CEF 02 utilizado nas reuniões iniciais 

de coordenação para avaliação institucional dos níveis de aprovação, reprovação e 

abandono escolar. Conferir também o anexo 2, referente ao resultado do último IDEB, 

2019. Como se perceberá, o resultado do Censo, aprovados, reprovados e abandonos, 

possui ecos no resultado do IDEB, ainda abaixo do esperado.  

No caso da EJA, no primeiro semestre, contamos com 06 (seis) turmas de 1º ano, 

04 (quatro) turmas de 2º ano e 04 (quatro) turmas de 3º ano do Ensino Médio. Para 

ingressar na EJA do 3º segmento o aluno deve ter, no mínimo, 18 anos. A oferta de 

turmas para o segundo semestre depende da aprovação dos alunos que frequentam a 

escola no primeiro semestre e do recebimento de alunos de outras unidades escolares no 

período de matrícula. 

Quanto aos horários as aulas, no matutino, são de 7h15 às 12h15. No turno 

vespertino, de 13h às 18h e no turno noturno de 19h às 22h35h. No diurno, o horário de 

aulas divide-se em dois tempos de 50 minutos cada e quatro tempos de 45 minutos cada, 

o que possibilita um intervalo de 20 minutos entre as três primeiras e as três últimas 

aulas. Já no noturno, o horário divide-se em quatro aulas de 45 minutos e uma aula com 

40 minutos.  

 

3.2 Perfil dos estudantes 

 

 O Centro de Ensino Fundamental 02 do Paranoá atende, nos turno matutino e 

vespertino, alunos vindos da cidade do Paranoá, Itapoã e Paranoá Parque com idade 

entre 11 e 17 anos, mesmo com a limitação de idade (15 anos), apresentada pela 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) na estratégia de 

matrícula. No turno noturno, a idade dos alunos é bastante diversificada. É permitido 

atender a alunos a partir dos 18 anos, sem limitação para a idade final. Nesse turno, 

especificamente, temos notado um aumento significativo no número de jovens, em 

relação ao número de adultos, o que vem aumentando ano a ano. 

 

3.3 Perfil dos profissionais da educação 

 

  3.3.1 Professores 
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O Centro de Ensino Fundamental 02 do Paranoá conta, atualmente, com 72 

(setenta e dois) professores regentes, graduados em áreas específicas. Deste total, 22 

(vinte e dois) são professores efetivos e 48 (quarenta e oito) são professores de contrato 

temporário, atuando nos turnos: matutino, vespertino e noturno, também estão incluídas 

nesse total de 72 profissionais, 1 (uma) orientadora educacional, 02 (duas) professoras na 

Sala de Recursos e 02 (duas)  professoras readaptadas, além disso temos 4 (quatro) 

professoras na Classes Especial de TGD/ TEA, 1(uma) professora de Classe Especial DI, 

e 3 (três) professores da EJA Interventiva 1°e 2 ° segmento. 

 

3.3.2 Direção 

 

Reeleita no final de 2016, mas recomposta em 2019 por dois membros, a atual 

equipe gestora é composta por 01 (um) diretor, 01 (uma) vice-diretora, 03 (três) 

supervisores e 01 (um) chefe de secretaria. 

 

 

3.3.3 Coordenações 

 

A escola conta com uma equipe de 05 (cinco) coordenadores, sendo 03 (três) do 

diurno e 02 (dois) do noturno, além de 01 (um) professor responsável pelo CID de Luta 

Olímpica. A coordenação da escola é eleita no início do ano/semestre por todo o corpo 

docente de cada turno. Ela tem o papel de auxiliar os professores na prática pedagógica 

do cotidiano e responde pelos momentos de produção coletiva de reflexões e práticas 

realizadas nas coordenações individuais, por área e coletivas, previstas na legislação 

específica. Faz-se necessário, que cada vez mais o coordenador pedagógico se entenda 

como um motivador do corpo docente, estimulando os professores a discutir o fazer 

pedagógico, utilizar o espaço da coordenação para estudo em grupo, para autoformação, 

para avaliação de atividades, proporcionando momentos para a elaboração de atividades 

interdisciplinares e compartilhamento de experiências exitosas e inclusivas, bem como o 

conhecimento mais minucioso do aluno, a avaliação e autoavaliação. 

Como se vê, de um lado, a coordenação constitui espaço de conquista e, de outro, 

de necessária discussão e formação dos professores. Sabemos que o cotidiano escolar é 

complexo e exige constantes ações e deliberações de toda ordem: comportamental, 

advindas da gestão e da Secretaria de Educação etc. Por isso, esse espaço-tempo 

precisa ser pensado no sentido de tratar primordialmente questões relacionadas aos 
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aspectos formativos do professor. Nessa perspectiva, a coordenação é um lugar onde o 

professor se abastece com as discussões e estudos em torno da relação teoria-prática. 

Ou seja, o coração do funcionamento da escola, o pedagógico, toma e precisa tomar 

fôlego nesses momentos de formação. 

 

Ações: 

 Reunião com o diretor, professores e demais funcionários da escola para 

falar sobre acolhimento e cuidado com os alunos. 

 Elaboração do planejamento anual.  

 Realização da formação continuada dos professores, definindo a pauta dos 

encontros previamente com os professores.                

 Desenvolver reflexões que garantam aprendizagens significativas na sala de 

aula.  

 Orientar os professores na elaboração dos projetos didáticos. 

 Identificar alternativas pedagógicas juntamente com os professores que 

concorram para reduzir a evasão. 

 Planejar e coordenar as reuniões pedagógicas. 

 Acompanhar os trabalhos dos professores e intervir quando necessário ou 

quando solicitada. 

 Observar os planos de aula dos professores verificando se está sendo 

colocado em prática as atividades previstas no planejamento. 

 Orientar e acompanhar o preenchimento do diário de classe. 

 Colocar em prática atividades pedagógicas contidas nos projetos 

desenvolvidos na escola. 

 Propiciar um clima de amizade e cooperação entre os funcionários, alunos e 

pais. 

 Reunir a comunidade para a verificação da P.P. renovando as propostas de 

trabalho. 

Cronograma:      

 Início do ano letivo;  

 Ao final de cada bimestre; 

 Durante as reuniões pedagógicas; 

 Sempre que houver necessidade. 
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Conclusão: 

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 educandos e ainda, do auxílio dos responsáveis pelos alunos desta instituição. 

Portanto, 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. 

 

Avaliação: 

 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 dar-lhe solução adequada. 

 
Esta avaliação contínua e progressiva será feita através de: 
 

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

 Observações diretas e indiretas de todas as atividades desenvolvidas; 
 

 Visitas, Conversas, Fichas de acompanhamento, Levantamentos 
estatísticos; 

 

 Reflexão e conclusão, Análise dos dados coletados. 
 

3.4 Secretaria 

 

A secretaria funciona todos os dias e é composta por um chefe de secretaria e 

duas auxiliares em educação readaptadas. No diurno, o atendimento ao público acontece 

as segundas, quartas e sextas-feiras de 08h às 11h e de 13h às 16h. No noturno, esse 

atendimento acontece as terças e quintas-feiras de 19h às 22h. Nos dias em que não há 

atendimento à comunidade, a secretaria realiza expediente interno. O atendimento aos 

alunos é feito todos os dias nos horários de entrada e intervalos. 

São funções da secretaria: manter o sistema atualizado; emitir e receber 

documentos; realizar o censo escolar; orientar e acompanhar periodicamente os 

professores quanto ao preenchimento dos diários escolares e acondicionamento; 

montagem das turmas do regular (anual) e da EJA (semestral); efetivar matrículas; 
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divulgar calendários de renovação e remanejamento; lançar notas e emitir boletins; 

arquivar documentos; emitir certificados de conclusão dos alunos da EJA etc. 

 

3.5 Profissionais do administrativo e readaptado 

 

Para atender às necessidades de apoio administrativo, esta unidade educacional 

possui 02 (dois) agentes de Gestão Educacional/Portaria (40 horas), sendo 01(um) da 

Carreira Magistério (readaptado) e 01 (um) da Carreira Assistência. 

 

3.6 Servidores terceirizados 

 

Os serviços de Limpeza, Vigilância e Copa/Cozinha são executados por meio de 

empresas terceirizadas. A Global, empresa de vigilância, com 04 (quatro) funcionários em 

turnos distintos e trabalhando por escala; a Juiz de Fora, empresa de Conservação e 

Limpeza, com 11(onze) funcionários e a G&E, Copa e Cozinha, com 08 (oito) 

funcionários, distribuídos para atender aos três turnos de funcionamento de nossa 

Unidade de Ensino. 

 

3.7 Conselho Escolar 

 

Eleito a cada dois anos, o Conselho Escolar ainda tem atuação tímida no âmbito do 

dia a dia da escola. É convocado sempre que há necessidade de estudo ou aprovação 

das prioridades de utilização das verbas recebidas pela escola. 

 

3.8 Educação Especial 

 

A Educação Especial é muito representativa dentro e fora pois, acreditamos na 

Inclusão em todos os seus aspectos, sociológicos, pedagógicos, culturais e políticos do 

percurso do estudante que acreditamos em todas as suas possibilidades de crescimento 

e desenvolvimento cognitivo, social e pessoal interacionista. A Inclusão ainda é muito 

nova para todos nós, pois esse debate só ganhou sustentação após o Plano Nacional dos 

Direitos Humanos, conquista máxima das famílias e da sociedade no geral, haja vista que 

todos crescemos com a diversidade dentro dos nossos espaços de construção do 

conhecimento.  
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Há 10 anos já trabalhávamos com a Inclusão com estudantes nas salas regulares 

de ensino e isso é constantemente nosso grande aprendizado.  

Em particular nesse ano de 2020 resolvemos junto com toda equipe pedagógica e 

administrativa a enfrentar um novo desafio. Acolher o Pólo da Educação Especial na 

nossa escola, onde temos, 4 turmas de TGD, uma turma de EJA Interventiva 2º 

segmento, duas turmas de EJA Interventiva de 1° Segmento e uma Classe Especial de 

DI. 

Trabalhamos na perspectiva não só da escolarização, mas da educação e da 

sociabilização, enfim da inclusão em todos os níveis e em todos os espaços de 

convivência da escola. Inclusive nas aulas de educação física, momentos do lanche, 

recreio, intervalos culturais e em todas as ações pedagógicas da escola. Nossos 

estudantes participam ativamente de todo processo pedagógico o qual todos os demais 

estão inseridos, garantindo assim seus direitos fundamentais, como nos ensina 

Boaventura de Sousa Santos:  

“Temos direitos de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito 

de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza”. Daí tiramos a 

necessidade de uma igualdade que reconheça às diferenças e de uma diferença que não 

produza, alimente ou reproduza desigualdades.  

As ações sugeridas nesta Proposta Pedagógica são fundamentadas na Teoria 

Histórico-Cultural, cujo precursor é Lev Semenovich Vigotski, e na Pedagogia Histórico- 

Crítica de Dermeval Saviani e, ainda, na respectiva Didática dessa pedagogia 

desenvolvida por João Luiz Gasparin.  

O projeto visa ampliar e aprofundar contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica e 

da concepção histórico-cultural de educação, especialmente das investigações mais 

recentes, para a didática e as didáticas específicas na perspectiva da educação crítica e 

das formas de desenvolvimento das competências e habilidades do pensar para a 

renovação do campo investigativo e prático da didática. 

Ocupa-se também, de operacionalizar o Currículo em Movimento, destacando no 

fazer pedagógico elementos sociais, culturais, pedagógicos e psicológicos, compatíveis 

com a concepção histórico-cultural, que possam ser relevantes para a renovação do 

campo da didática, para que todos os alunos tenham o direito a aprender. 

Neste contexto, busca-se um fazer pedagógico que enriqueça a aprendizagem 

escolar, seus processos e a correção das dificuldades encontradas, à luz das teorias 

Teoria Histórico-Cultural, da Pedagogia Histórico-Crítica e demais pesquisadores e 

teóricos da educação.  
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Desse modo, define-se aprendizagem como um processo individual que ocorre de 

modo específico em cada sujeito, entretanto, à particularidade subjetiva do ato de 

aprender correspondem ações pedagógicas coletivas que imprimem ao conteúdo do 

aprendido, sua natureza e sua qualidade.  

No caso específico da aprendizagem escolar, as qualidades pedagógicas decorrem 

da sintonia que se estabelece entre o ato individual e as ações coletivas intencionalmente 

desencadeadas pelos sujeitos do processo educativo, do conteúdo dessas ações, das 

condições institucionais e do contexto sócio-histórico-cultural de sua realização.  

Compreendendo deste modo, pretende-se com esta investigação explicitar a 

natureza pedagógica do processo de aprendizagem escolar, identificando e analisando 

por meio das ações individuais e coletivas dos atores envolvidos no processo educativo, 

os componentes pedagógicos que imprimem qualidades positivas a este processo, 

aqueles que o dificultam e as alternativas viabilizadas pela escola para a solução dos 

problemas de aprendizagem.   

Tendo em vista a necessidade de um aprofundamento teórico-prático do corpo 

docente, bem como, da equipe diretiva, coordenação e da supervisão pedagógica, 

apresentamos os principais elementos da Teoria Histórico-Cultural, da Pedagogia 

Histórico-Crítica e os passos da respectiva didática. 

A Teoria Histórico-Cultural explica o aprendizado humano a partir de sua natureza 

social, a Pedagogia Histórico-Crítica empenha-se em colocar a educação a serviço da 

transformação das relações sociais e a didática da Pedagogia Histórico-Crítica busca 

traduzir para a sala de aula o processo dialético – prática-teoria-prática – de elaboração 

do conhecimento científico.  

Desta forma, entendemos que a Teoria Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-

Crítica constituem um método eficiente de leitura de mundo e de análise da educação que 

se expressa numa didática capaz de ser um instrumento significativo de elaboração do 

conhecimento científico na perspectiva da transformação social. 

O objetivo principal desta Proposta pedagógica é possibilitar ao professor a 

compreensão do seu papel, fundamental no processo de ensino-aprendizagem, à luz 

destas teorias, com vistas à apropriação efetiva dos conhecimentos científicos e à 

formação humana de nossos estudantes. 
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3.9 Sala de Recursos 

 

 Iniciou as atividades em 2011 e conta com 02 (duas) professoras, 01 (uma) da área 

de Exatas e 01 (uma) da área de Humanas, que já atuavam no quadro de funcionários da 

escola e que, após se submeterem a um processo seletivo, assumiram o atendimento aos 

alunos com deficiência que tenham laudos, que estudam em nossa Unidade de Ensino. O 

trabalho desenvolvido na sala de recursos é diversificado e visa dar um suporte maior ao 

aluno e ao trabalho desenvolvido em sala pelos professores, respeitando o ritmo e 

limitações de cada aluno e de suas necessidades. Também é de responsabilidade das 

professoras da sala de recursos, apoiar e garantir os direitos dos alunos à adaptação 

curricular, apoiando e orientando a organização do trabalho pedagógico e orientação às 

famílias. Também coordenando nos momentos de reuniões coletivas pedagógicas com os 

professores/coordenadores/direção, com o objetivo de contribuir para o melhor 

atendimento e desenvolvimento dos alunos e para a promoção efetiva da inclusão 

educacional.  

 
OBJETIVOS 

 

*Sensibilizar os alunos e professores sobre a importância da inclusão. 

*Criação de empatia e respeito em relação às diferenças. 

* Disseminar a cultura da inclusão, promovendo o crescimento individual e coletivo 

pela convivência com as diferenças e o reconhecimento do valor da diversidade; 

 

3.9.1 Projeto leitura 

No primeiro semestre a sala de recursos planejou trabalhar com literatura infantil e 

juvenil, com livros, filmes, revistas, jornais, músicas, poesias e textos retirados da internet, 

que dialogam com as demandas que os próprios alunos trazem no contexto social. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desenvolver a socialização entre as crianças e adolescentes - Fortalecimento de 

vínculos.  

 Estimular a leitura, a escrita e o conhecimento dos diversos gêneros.  

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 

 Livros, revistas, gibis, jornais e letras de músicas, aparelho de som. 
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AVALIAÇÃO: 

 

 A avaliação será feita através da participação do aluno nas atividades propostas, 

observando sempre seus avanços cognitivos e sociais. 

 

3.9.2 Projeto pintura 

No segundo semestre o projeto desenvolvido será pintura em tecido. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Trabalhar a socialização, a criatividade, o senso de organização, a autoestima, o 

companheirismo, a solidariedade, o respeito e a aceitação do diferente.  

 Conhecer a história da arte. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 

 Tecido, camisetas, panos de prato, tinta para tecido, pincel, cola, esponja, 

cartolina, impressora, fotografia.  

 

AVALIAÇÃO: 

 

 Participação dos professores de Arte. Ao final dos trabalhos acontece uma 

exposição, onde o material produzido é oferecido aos pais. 

 

 

3.10 OE – Orientação Educacional 

         3.10.1 Plano de ação do OE 

 

A orientação educacional é desempenhada exclusivamente pelo Pedagogo 

Orientador Educacional, com objetivo de proporcionar condições para o desenvolvimento 

integral e harmônico do aluno, acompanhando o rendimento escolar e promovendo a 

integração entre família, escola e comunidade 

 O Orientador Educacional pode ser considerado, no âmbito escolar, como um 

grande mediador das relações entre os principais envolvidos no processo 

ensino/aprendizagem, visando o alcance dos objetivos educacionais e o desenvolvimento 

satisfatório dos educandos.  

A atividade da Orientação Educacional tem como proposta o foco da aprendizagem 

do educando, para que este tenha sucesso. Nessa visão é de fundamental importância 

que todos os seguimentos da escola estejam envolvidos e se comprometendo com o 

sucesso do educando. Assim sendo, acompanhar o processo é uma necessidade de 
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interação entre as partes envolvidas. Esse controle surge como uma estratégia de 

atuação e busca de parcerias para se alcançar os objetivos de uma aprendizagem de 

qualidade baseada nos pressupostos legais. 

No C.E.F. 02, as atividades da Orientação Educacional são desenvolvidas por uma 

profissional especializada, Maria de Fátima, no turno diurno. Esse serviço é responsável 

pelos atendimentos individuais e/ou em grupo com os diversos segmentos da escola, bem 

como o desenvolvimento de projetos voltados para as necessidades da comunidade 

escolar, encaminhamentos a outros profissionais ou a Rede Social Local que trabalha em 

parcerias com a escola (Entidades Filantrópicas, Conselho Tutelar, Polícia Militar, 

Administração Regional, entre outros). 

O orientador educacional deve colaborar com a disciplina da escola analisando 

juntamente com a equipe os problemas surgidos, sugerindo soluções cabíveis, não se 

esquecendo, de que antes de tudo, sua atuação deverá ser preventiva. 

Se procurado por alunos punidos, deve atuar de forma a levar o aluno a refletir 

sobre a situação de modo a aprender com ela. 

 

O sucesso não ocorre sozinho, como ninguém é feliz só. Pensando assim, 

buscamos o sucesso escolar em parcerias, família, educador, gestores e comunidade em 

geral com vistas a melhoria da qualidade de vida do educando no sistema educacional. 

Uma verdadeira viagem de descoberta não é procurar novas terras, mas ter um novo 

olhar para aquelas já conhecidas.” O educando real necessita de acompanhamento, um 

olhar sistematizado e com proposta clara do que se quer dele nas ações norteadoras do 

seu fazer. Cabe a nós delimitar tais ações para que os objetivos educacionais sejam 

alcançados e que ao compreender- transforme-os- em seu benefício dos processos 

inconscientes que muitas vezes podem inibir o educando a aprender e com essa visão 

podemos aperfeiçoar as relações e firmar laços de autoajuda nos processos de interação 

social que a educação atual sugere e que o educando necessita. 

 
Objetivo Geral 

 

Acompanhar o educando para que alcance o sucesso escolar nas dimensões 

socioafetivas e pedagogicamente no seu contexto histórico onde está inserido. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar e listar os educandos que estão em situação de risco, baixo rendimento 

escolar para organização da aprendizagem e estabelecer um a proposta de 
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intervenção no trabalho intelectual destes, e firmar medidas de acompanhamento 

dos alunos que faltam muito estabelecendo contato por meio de telefonema junto à 

família. 

 

 Elaborar mapas/ atividades/fichas de controle da aprendizagem no processo de 

cada educando. 

 

 Propor Cronograma de atendimento junto aos professores, educando, durante 

coordenações pedagógicas específicas; 

 

 Criar cronograma de atendimento às famílias para medidas e proposta de ações 

conjunta entre escola /família; 

 

 Realizar Estudos de Casos entre as Equipes de Apoio a Aprendizagem; 

 

 Manter os gestores informados da situação dos educandos e envolvê-los no 

processo de aprendizagem através de encontros quinzenalmente. 

 

 Elaborar relatórios de educandos de situação de risco para as instituições parceiras 

que já estejam fazendo intervenção ou encaminhá-los, como Conselho Tutelar e 

outras. 

 

      Classificando a natureza dos problemas de aprendizagem: 

 

      Aos educandos: 

 

 Oferecer um plano de trabalho intelectual, onde a escola o oferece momento de 

apoio pedagógico em horário inverso ao seu estudo. Conforme cada caso: 

 

 Faltas (entrar em contato com as famílias por telefone) e registrar em ficha própria. 

 Rendimento (propor reforço em horário contrário oferecido pela escola, pelo 

menos um componente curricular) e registrar em ficha própria. 

 Emocional (encaminhamentos aos especialistas ou equipe de aprendizagem para 

fazer diagnóstico). Repassar aos professores alunos que já possuem laudos de 

profissionais da saúde para medidas de acompanhamento e parcerias.  

 

      Aos professores: 
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 Oferecer subsidio e suporte técnico aos professores de como lidar com 

educandos desfavorecidos e com risco de exclusão social na aprendizagem. 

 Elaborar pauta-roteiro de trabalho a ser orientado ou discutido em relação a 

aprendizagem do educando em questão. 

 

         Às famílias: 

 

 Oferecer suporte técnico às famílias e propor medidas de acompanhamento, 

estudos com eles “o papel da família e da escola” (organizar-se para 

encaminhar o filho a escola para o reforço). 

 Propor frequentar grupos de psicoterapias ou autoajuda para as famílias que se 

encontram com dificuldades de integração nas relações afetivas). 

 

Aos gestores: 

 

 Mantê-los informados sobre as intervenções feitas para os educandos terem 

sucesso na aprendizagem. 

 

Aos Gestores de Secretaria Escolar: 

 

 Fazer manutenção atualizada da pasta do educando. 

 

            Instrumentos de registros de acompanhamentos dos educandos: 

 

 Orientação da ação do orientador na escola 

 

 Ficha individual do educando 

 

 Ficha de entrevista com o educando/roteiro de entrevista 

 

 Ficha de listagem dos educandos por assunto/perfil de turma 

 

 Ficha pauta de reunião junto aos professores/questionário 

 

 Ficha de entrevista com a família 
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 Ficha de atendimento ao educando individual, ou grupo 

 

 Ficha de controle de frequência ao reforço/livro ata 

 

 Ficha de encaminhamento a especialistas/ SOE  

 
 

      3.11 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem- EEAA 

  

Introdução:  

 
          O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se 

um serviço de apoio técnico – pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por 

profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir 

para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem 

como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, 

viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

Segundo a Orientação pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da EEAA 

deverá ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas 

preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias 

pedagógicas da instituição educacional. 

 O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria Nº254 de 12/12/2008, 

embora a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, 

com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB Nº02/2001 entre 

outros documentos balizadores de políticas do MEC. 

 Com base no exposto, este plano de ação se justifica na medida em que 

explicita o planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 

2020 pela EEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, 

quais sejam: Mapeamento Institucional, Assessoria ao Trabalho Coletivo da 

Equipe Escolar e Acompanhamento do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

dos Alunos. 
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Em 2018 a escola teve a presença de uma pedagoga atuando na equipe com a 

finalidade de atender as demandas referentes às dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, bem como o atendimento e análise de informações dos mesmos, trazidas pelos 

professores, mas no remanejamento externo a pedagoga saiu da escola, ficando a 

carência muito expressiva, haja vista que esse atendimento é de muita valia. 

 Em 2020, apesar de continuar sem pedagoga, contamos com o atendimento fixo da 

psicóloga Alessandra que também atende em outras escolas e essa passa atuar aqui no 

CEF 02 às segundas, terças e quartas-feiras. 

 

          3.11.1 Plano de ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

                                                

Psicóloga responsável: 

Alessandra C. Gonçalves  (Matrícula: 201.562-5  /  CRP: 1/6732) 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A respeito da relação da Psicologia com a Educação deve-se destacar que, 

atualmente, o trabalho psicológico privilegia a reflexão e a intervenção nos espaços de 

discussão da instituição educacional, auxiliando para a transformação desse espaço em 

local de valorização do ser humano. Dessa forma, criar ambientes de articulações no 

âmbito da instituição educacional acabam por ressignificar o relacionamento entre as 

áreas citadas, outrora marcadas pela adoção de concepções naturalizantes e 

psicologizantes acerca dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento. 

Portanto, as intervenções psicológicas de caráter preventivo, individual ou coletivo, 

em contextos educativos se fazem altamente necessárias, por meio da circulação de 

informações entre a Comunidade Escolar, da estimulação e da participação coletiva e do 

diálogo em equipes profissionais e multiprofissionais, compartilhando metas e objetivos 

comuns. Além disso, oportunizar momentos de interação, nos processos relacionais, 

saberes e conhecimentos, ouvindo o outro, respeitando diferentes pontos de vista, 

disponibilizando conquistas pessoais em prol de projetos coletivos, bem como disseminar 

uma cultura de esperança e de confiança nas ações humanas e nas transformações 

sociais.  

  Saber escutar, incentivar e orientar os professores para o desenvolvimento de 

estratégias relacionais e de ensino específicas para os alunos com queixas escolares, 

como também escutar e orientar pais, familiares e alunos em relação aos aspectos que 
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interfiram direta ou indiretamente no desempenho escolar, tais como relacionais, 

subjetivos e pedagógicos.  

Outro tópico não menos importante é a saúde mental de crianças e adolescentes 

que tornou-se, recentemente, protagonista em muitas pautas das escolas, da comunidade 

científica e formadores de políticas públicas. Uma nova compreensão de saúde se 

desenvolveu extrapolando conceitos puramente biológicos, passando a considerar 

sintomas como fenômenos resultantes da interação entre fatores biopsicossociais e 

colocando o processo saúde e doença em um continuum. 

A Organização mundial de saúde definiu saúde mental na infância e na 

adolescência como [...] a capacidade de se alcançar e de se manter um funcionamento 

psicossocial e um estado de bem-estar em níveis ótimos. [...] Ela auxilia o jovem a 

perceber, compreender e interpretar o mundo que está em sua volta, a fim de que 

adaptações ou modificações sejam feitas em caso de necessidade [...] (OMS, 2005).  

Do ponto de vista da saúde mental, em geral se acredita que crianças e 

adolescentes saudáveis são aqueles que apresentam desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social satisfatórios para a idade, fatores esses que definem a capacidade de 

adaptação aos desafios da vida, são curiosos, aprendem, fazem vínculo, brincam, 

desenvolvem estratégias para resolver problemas e, de maneira geral, apresentam boa 

qualidade de vida e mecanismos de proteção para enfrentarem algum tipo de tensão 

mental. Dados epidemiológicos brasileiros apontam que 10 a 20% das crianças e 

adolescentes apresentam algum tipo de transtorno mental, essa “dificuldade que uma 

criança pode ter de alcançar um nível ótimo de competência e funcionamento”. 

O impacto dos transtornos psiquiátricos na vida do indivíduo é considerado o mais 

prejudicial entre todos os problemas médicos na população dos 10 aos 24 anos. Os 

prejuízos causados pelos problemas mentais no sistema escolar também têm sido 

destacados: rendimento acadêmico inferior, evasão escolar e envolvimento com 

problemas legais, e a demanda de alunos com algum tipo de problema 

emocional/comportamental vem preocupando educadores, que nos últimos anos, 

passaram a demonstrar altos índices de afastamento do trabalho. 

Nesse contexto, a falta de informações confiáveis e de orientação especializada 

vem causando insegurança, que é um fator importante para a distorção do olhar do 

professor, que passa a considerar como transtorno mental o que não é, e vice-versa. 

Considerando que o educador tem importante papel e real responsabilidade em 

relação ao processo de aprendizagem de seus alunos, torna-se extremamente importante 
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que ele esteja atento para identificar qualquer problema que possa comprometer o 

aprendizado da criança. 

O fato de os professores terem experiências com um grande número de alunos 

possibilita a distinção entre os comportamentos esperados para uma mesma faixa etária e 

comportamentos atípicos. Eles têm a oportunidade de identificar problemas 

precocemente, até mesmo antes da família. 

A partir disso, o sistema escolar, passou a ser destacado como principal núcleo de 

promoção de saúde mental e geral para crianças e adolescentes, atuando no 

desenvolvimento, nos fatores de proteção e na redução de fatores de risco ligado à saúde 

mental. 

A capacitação em saúde mental dos profissionais da educação se mostrou efetiva 

ao auxiliar educadores a identificar problemas emocionais e comportamentais, a fazer 

encaminhamentos mais assertivos, bem como a discriminar fenômenos da adolescência 

normal de problemas em que a avaliação seria necessária. A detecção precoce de 

problemas relacionados à saúde mental, pode modificar o curso desses quadros, evitando 

o seu desenvolvimento ou amenizando sua intensidade após instalados, minimizando o 

fracasso escolar, diminuindo o preconceito que afasta pessoas de buscar ajuda ou seu 

tratamento e facilitando o acesso a serviços especializados. 

A escola se constitui em um espaço estratégico e privilegiado na implementação de 

políticas de saúde pública para crianças e adolescentes, e principal núcleo de promoção e 

prevenção de saúde mental, atuando no desenvolvimento de fatores proteção e redução 

de riscos, além de propiciar a realização de intervenções com menos estigma para alunos 

e familiares com um olhar institucional.  

A capacitação da comunidade escolar e família por meio da informação e 

desenvolvimento de competências socioemocionais é uma ação promotora de saúde. 

A informação/conscientização é uma das bases para tomada de decisão, senso 

crítico, democratização do conhecimento, e leva à autonomia por meio do 

empoderamento, combatendo, assim, a impotência diante das dificuldades apresentadas. 

 

Diagnóstico inicial:  

Tem-se observado nos últimos anos um crescente avanço no número de registros 

de casos de alunos, das escolas do Paranoá-DF, com depressão/ansiedade, autolesão, 

ideação suicida, tentativas de suicídio e outros transtornos emocionais e de 

comportamento, juntamente com o aumento de queixas escolares em relação ao baixo 

rendimento, agitação ou apatia, desmotivação, desrespeito com colegas e com os 
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professores, por parte de alunos, que em sua maioria são repetentes, de baixa renda, 

com pobreza na autoestima e no repertório socioemocional para lidar com situações de 

tensão e frustrações. Paralelamente a isto, encontramos, na maioria das escolas, 

professores e outros profissionais apreensivos por não saberem, muitas das vezes, em 

lidar com esta multiplicidade de problemas que afetam as salas de aula e, por sua vez, a 

saúde do educador, que se sente impotente e angustiado diante destes fatos. Desta 

maneira, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA do Paranoá 

supramencionada, tem desenvolvido ao longo dos anos, um trabalho de atenção, escuta 

coletiva e intervenção entre os mais variados segmentos da escola (profissionais da 

educação, alunos e suas famílias) com vista a prestar um serviço de fortalecimento e 

desenvolvimento de competências comportamentais e socioafetivas. 

 

Objetivo: 

 

O Projeto “Desenvolvimento” é um programa elaborado pela psicologia escolar 

para atuar em conjunto com outros profissionais e alunos do CEF2 do Paranoá.   

Tem como finalidade favorecer o desenvolvimento da aprendizagem de 

competências socioemocionais para a promoção da saúde no contexto escolar. 

 

  

Ações:  

O programa parte de uma escuta psicológica dos diferentes grupos institucionais 

(professores, direção, coordenação, supervisão), em reuniões previamente agendadas, 

durante as coordenações coletivas, e grupos de alunos com queixas escolares 

destacados pelos professores para uma intervenção, além de alunos para 

acompanhamento individualizado ou em grupo para a psicologia escolar.  

A partir da escuta psicológica e do mapeamento institucional pela Psicologia 

Escolar, parte-se para a ação contínua com professores, alunos e reuniões com as 

famílias, onde serão desenvolvidas rodas dinâmicas de conversa sobre as questões que 

envolvam a saúde socioemocional e afetiva: autoconhecimento, consciência social, 

tomada de decisão responsável, habilidade de relacionamento, autocontrole, vínculo 

professor e aluno, motivação e atributos afetivos, cultura da escola, a importância do 

grupo de amigos e do relacionamento familiar de qualidade, fatores de risco e de proteção 

das emoções, sexualidade saudável, entre outros temas livremente levantados pelos 

professores, alunos e família, além de se trabalhar a discussão e orientação sobre os 
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diferentes transtornos emocionais e mentais que afetam nossos alunos para a ampliação 

da consciência de todos e melhores ações para minimizar o preconceito e fortalecer a 

capacidade de ajuda interpessoal.  

 

I- Parcerias:  

Profissionais da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem do Paranoá, 

Rede Social de Apoio do Paranoá (SEJUS, Secretaria da criança, Secretaria de 

Saúde do Distrito Federal) 

II- Período: 

Ao longo do ano letivo conforme o trabalho de assessoramento em serviço. 

III- Mapeamento institucional 

 

A proposta de mapear a instituição educacional integra-se a uma perspectiva de 

atuação preventiva e institucional, por parte da EEAA, uma vez que remete e 

compromete os profissionais desse serviço à compreensão do contexto escolar, 

valorizando as características particulares que interferem diretamente no 

desempenho da instituição educacional. Portanto, o MI contribui para que o 

psicólogo e o pedagogo atuem de forma intencional, sistematizada e adequada, 

proporcionando uma visão aprofundada e clara de cada instituição. 

 

 

IV- Assessoria ao trabalho coletivo 

O assessoramento à comunidade escolar acontecerá por meio da sua inserção 

do cotidiano da instituição educacional e pela participação do psicólogo e do 

pedagogo nos espaços institucionalizados, próprios do contexto educacional, 

tais como: coordenações pedagógicas; conselhos de classe; reuniões 

ordinárias (bimestrais de pais e mestres) e extraordinárias; projetos e eventos 

escolares diversos; e formação continuada do corpo docente. 

 

     V-  Acompanhamento do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

 

O Projeto “Desenvolvimento” será revisitado, reanalisado e reorganizado, 

quando necessário, ao final de cada bimestre.   

 

 

3.12 Infraestrutura e recursos didáticos 

 

3.12.1 Recursos técnicos e didáticos 

 

A escola conta, atualmente, com 04 impressoras, 02 duplicadores, 02 

computadores na biblioteca, 03 computadores no administrativo, 04 computadores na 
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secretaria, 02 computadores na Sala de Recursos e 1 televisor, 03 computadores na 

Direção,  01 notebook,  1 retroprojetor, 03 data shows, 01 telão para projeção, 04 

microfones, 03 caixas amplificadoras, 01 equipamento de som, 20 televisores, diversos 

mapas (entre geográficos, históricos e científicos), 32 câmeras de vigilância, (funcionando 

precariamente) e 23 caixas de som internas. A escola conta, ainda, com internet banda 

larga (funcionando precariamente) paga com a verba recebida pela escola, já que a 

escola não conta com a internet da Secretaria de Estado da Educação. 

 

3.12.2 Recursos Financeiros 

 

 Anualmente recebemos duas verbas, o PDAF, que é uma verba distrital, e o PDDE, 

que é federal. A gestão desses recursos financeiros é definida, juntamente, com o 

Conselho Escolar e com a colaboração de toda a comunidade escolar, por meio de 

sugestões apontadas por todos. 

 Nos últimos anos, houve uma melhora na estrutura física da escola. A última, 

inaugurada no final de 2019 consiste em um espaço coberto e múltiplas funções. 

 

3.12.3 Sala de Leitura/Biblioteca 

 

A sala de leitura Anísio Teixeira é parte integrante do C.E.F. 02 do Paranoá, e está 

aberta a comunidade em geral, mas de modo especial é voltada para os alunos de nossa 

escola. Nela os usuários fazem, no valor de R$ 3,00 uma carteirinha que permite o 

empréstimo de livros e periódicos que fazem parte do nosso acervo. Este valor é 

simbólico e cumpre uma função social, uma vez que toda a renda arrecadada com a 

confecção das carteirinhas se reverte em aquisições de novos títulos para a biblioteca. 

No momento o projeto voltado para atividade de leitura está em revisão para 

melhor atender às demandas dos nossos estudantes. Apesar disso, no diurno alguns 

professores têm realizado o empréstimo de livros para os alunos interessados e à noite 

esse empréstimo fica a cargo de uma educadora social. 

  

4. Função Social 

 

O Ensino Fundamental, como rege a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (BRASIL, 1996) –, é de caráter universal e tem que ser proporcionado a 

todos os cidadãos brasileiros, bem como a Educação Infantil e o Ensino Médio, que juntos 
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compõe a educação básica no país. Como escola pública, ofertamos, de maneira 

democrática, a educação pautada nos princípios de formação acadêmica e de educação 

para a vida. 

Entendemos que é primordial que a escola cumpra com o seu papel de iniciação 

científica, oferecendo aos alunos a chance de adquirir o conhecimento necessário e 

desenvolver habilidades aplicáveis ao dia a dia. É o educar para a vida a partir da vida. 

Para que isso aconteça, acreditamos que nossa Proposta Pedagógica deve ser um 

instrumento de transformação, e em constante transformação, para atender à 

comunidade, de acordo com a necessidade que se apresentar, a cada ano. Por isso 

mesmo, deve ser um instrumento revisto a todo o momento e modificado quando 

necessário. 

Como política pública ofertada pelo Estado brasileiro e garantida pela Constituição 

Federal de 1988, a educação que o CEF 02 do Paranoá quer, é uma educação de 

qualidade, a serviço da comunidade, que inclui em nossa prática pedagógica a 

contextualização e interdisciplinaridade, proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

bem como o trabalho com os seis temas transversais que o mesmo propõe: ética, saúde, 

meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural e trabalho e consumo. 

A LDB também rege que os alunos da EJA devem ser considerados, levando em 

conta suas características, interesses e condições de vida e de trabalho. Rege que o 

Poder Público deve viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si, além de procurar articular 

essa modalidade, preferencialmente, com a educação profissional. 

Considerando observações realizadas ao longo do tempo, destacamos questões 

importantes que merecem atenção para um desenvolvimento mais adequado da proposta 

pedagógica da escola. São eles: 

 Ausência da família no âmbito escolar; 

 Omissão das famílias quanto ao acompanhamento diário da vida escolar de 

seus filhos; 

 Enfraquecimento na relação escola-família; 

 Desconhecimento da comunidade escolar acerca de seus direitos e deveres; 

 Falta de valorização da educação formal; 

 Baixa autoestima e desmotivação dos alunos; 

 Falta de hábitos de estudos; 

 Abandono/evasão escolar, como se observa no censo 2019, anexo 1; 

 Falta de objetivo com os estudos; 
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 Falta de perspectiva de futuro; 

 Distorção idade/série; 

 Falta de pré-requisitos dos alunos; 

 Falta de comprometimento dos alunos com as questões escolares; 

 Desmotivação na participação de olimpíadas/concursos/exames nacionais; 

 Alto índice de gravidez na adolescência; 

 Alto índice de violência escolar (brigas, envolvimento com drogas, 

envolvimento em delitos, desrespeito com professores, depredação de 

patrimônio etc.); 

 Aumento da frequência de alunos matando aula para fazer uso de drogas 

lícitas e ilícitas durante o horário de aula. 

 Necessidade de aprimoramento do currículo escolar/atividades. 

 

Nossa escola sempre esteve preocupada em buscar soluções para tentar sanar 

todos esses problemas, considerados verdadeiros entraves para o bom desenvolvimento 

das propostas pedagógicas. Uma vez que o aluno se encontra na escola, é proposta de 

todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem oferecer condições 

pedagógicas e sociais que promovam o crescimento e desenvolvimento do aluno, nos 

âmbitos social, cognitivo, afetivo e físico. 

Nossa equipe de professores/gestão tem se preocupado em garantir a 

permanência de nossos alunos na escola buscando parcerias com a Escola de Pais e 

com o Conselho Tutelar, dentre outros. 

Desde o ano de 2012, são propostas da escola: 

 A realização de atendimentos, individuais e coletivos, com as famílias dos 

estudantes, sempre que se faz necessário, seja por solicitação da escola, 

seja por solicitação das próprias famílias. 

 A realização de eleições para eleger o professor conselheiro, bem como o 

representante e o vice-representante de turma. Essa eleição visa otimizar 

algumas ações/intervenções emergenciais e a organização e o atendimento 

de algumas rotinas do cotidiano escolar, tais como solicitar algo na 

coordenação/direção, auxiliar na busca de materiais, participar de reuniões, 

representar a turma perante o conselho (quando necessário) e os 

reagrupamentos interclasse no contra turno, sempre que necessário 

(atendendo as prerrogativas da proposta de trabalho com ciclos) etc. Além 

disso, com a implantação dos ciclos nos Ensino Fundamental Anos Finais, 
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em 2018, tem-se buscado, como dito na apresentação acima, uma maior 

participação dos representantes de alunos na forma de reuniões e 

assembleias. 

 

5. Fundamentos teóricos metodológicos 

 

5.1 Um pouco de história da teoria histórico -social 
 

Lev Semenovich Vigotski, advogado e filósofo russo, iniciou seu trabalho como 

psicólogo após a Revolução Russa de 1917. Vigotski utilizou princípios e métodos do 

materialismo histórico-dialético – o qual busca compreender a realidade a partir de suas 

contradições e dentro do processo histórico em constante transformação - para organizar 

o novo sistema psicológico. Seus estudos foram profundamente influenciados pelas ideias 

de Marx e Engels. Na obra de Engels (2000, p 139) podemos perceber a concepção 

social e histórica de homem que constrói seu pensamento através do processo de 

trabalho (transformação da natureza):  

É precisamente a modificação da Natureza pelos homens (e não 

unicamente a Natureza como tal) o que constitui a base mais essencial e imediata 

do pensamento humano; e é na medida em que o homem aprendeu a transformar 

a Natureza que sua inteligência foi crescendo. A concepção naturalista da história 

[...]encara o problema como se exclusivamente a Natureza atuasse sobre os 

homens e como se as condições naturais determinassem, como um todo, o seu 

desenvolvimento histórico. Essa concepção unilateral esquece que o homem 

também reage sobre a Natureza, transformando-a e criando para si novas 

condições de existência. (Grifos do autor). 

 

De acordo com Marx (2003, p.5), são as mudanças históricas na vida material e na 

sociedade que determinam mudanças na consciência do homem: O modo de produção 

da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em 

geral. Não é a consciência dos homens que determina o ser; é o seu ser social que, 

inversamente, determina a sua consciência.  

A publicação das obras de Vigotski, no Brasil, teve início somente em 1984. Hoje, 

faz-se perceptível a grande importância de sua teoria no meio educacional. 

  

5.2 A gênese social das funções psicológicas superiores 
 

A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, em sua gênese, pressupõe uma natureza 

social da aprendizagem, ou seja, é por meio das interações sociais que o indivíduo 
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desenvolve suas funções psicológicas superiores. O aprendizado humano pressupõe uma 

natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daqueles que as cercam (VIGOTSKI, 2007, p.100). 

As Funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores são os 

mecanismos psicológicos complexos, próprios dos seres humanos, como a atenção 

voluntária, a memória lógica, as ações conscientes, o comportamento intencional e o 

pensamento abstrato. São considerados superiores por se distinguirem dos processos 

psicológicos elementares como as ações reflexas (ex: sucção do seio da mãe pelo bebê), 

as associações simples (ex: evitar o contato da mão com o fogo) e as reações 

automatizadas (ex: movimento da cabeça em direção a um ruído repentino). Nesta 

perspectiva, há uma primazia do princípio social sobre o princípio natural-biológico, 

quanto ao desenvolvimento psíquico do homem, quer dizer, Vigotski não nega a influência 

da parte biológica, porém, enfatiza o aspecto social no desenvolvimento das funções 

psicológicas. 

 
Internalização 
 

É através das relações com os outros homens, por meio da mediação de 

instrumentos, principalmente por meio da linguagem (instrumento simbólico básico de 

todos os grupos humanos) e dos objetos (instrumentos concretos), que o indivíduo chega 

a interiorizar os elementos culturalmente estruturados. Vigotski chama de internalização 

essa reconstrução interna de uma operação externa. De acordo com ele, todas as 

funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes, ou seja, em dois 

momentos: no nível social (interpsicológico) e depois no nível individual (intrapsicológico): 

 
1º Interpsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre entre pessoas. Este 

primeiro momento é decisivo no processo de ensino-aprendizagem, pois é o momento da 

mediação docente; 

2º Intrapsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre no interior da criança. No 

processo de ensino-aprendizagem corresponde ao momento da apropriação dos 

conteúdos pelo aluno. A transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal acontece ao longo do desenvolvimento da criança, como resultado de uma 

série de eventos ocorridos. 

 

5.3 Relação entre aprendizado e desenvolvimento 
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Na Teoria Histórico-Cultural, o desenvolvimento da criança é considerado como um 

processo dialético complexo caracterizado por inúmeras transformações qualitativas, 

metamorfoses, embricamento de fatores internos e externos, e processos adaptativos que 

superam os impedimentos que a criança encontra. 

Segundo Vigotski (2007), não podemos nos limitar à determinação de níveis de 

desenvolvimento, se o que queremos é descobrir as relações reais entre o processo de 

desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Temos que determinar pelo menos dois 

níveis de desenvolvimento da criança: o primeiro nível pode ser chamado de nível de 

desenvolvimento real e o segundo, de zona de desenvolvimento proximal. 

 

➔ Nível de desenvolvimento real: é o nível de desenvolvimento da criança onde suas 

funções mentais já se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento 

já completados; 

➔ Zona de desenvolvimento proximal ou potencial: é o nível de desenvolvimento da 

criança determinado através da capacidade de solução de problemas sob a orientação de 

um adulto ou em colaboração com os colegas mais capazes. 

Em outras palavras, podemos dizer que, no nível de desenvolvimento real, a 

criança consegue fazer as atividades, independentemente da ajuda de outros, porque as 

funções psíquicas necessárias para fazê-las já desenvolveram nela.  

Já na zona de desenvolvimento proximal, a criança precisa de orientação de um 

adulto para fazer as atividades ou fazê-las em colaboração com os companheiros mais 

capazes, porque as funções psíquicas necessárias para tal ainda não evoluíram 

completamente, estando em processo de desenvolvimento. 

Cabe, ainda, observar que a expressão “nível de desenvolvimento real” pode 

aparecer como “nível de desenvolvimento atual” e a expressão “zona de desenvolvimento 

proximal” como “zona de desenvolvimento imediato”, de acordo com as diferentes 

traduções da obra de Vigotski, para a língua portuguesa. 

 Entre aprendizagem e desenvolvimento existem relações complexas: O 

aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. O 

aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da 

criança. 

 De acordo com Eidt e Tuleski (2007, p.7), “aprendizagem e o desenvolvimento 

constituem uma unidade dialética, onde a aprendizagem impulsionando o 

desenvolvimento, por sua vez gera novas aprendizagens mais complexas, infinitamente”. 

Isso significa que a aprendizagem precede o desenvolvimento, ou seja, a aprendizagem é 
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a força impulsionadora do desenvolvimento das funções psicológicas superiores no 

indivíduo. 

Segundo Vigotski (2007), “o bom aprendizado é somente aquele que se adianta ao 

desenvolvimento”. Assim, o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento: 

                                                                                                                                       

Aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 

seriam impossíveis acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. 

(VIGOTSKI, 2007, p.103). 

 

Desta forma, na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural a aprendizagem por meio 

da mediação dos instrumentos culturais, sejam eles simbólicos ou concretos, com a ajuda 

de um adulto ou de colegas mais experientes, tem um papel de destaque no processo de 

desenvolvimento do estudante e principalmente para atender as necessidades dos 

nossos estudantes com deficiência que trazem para o ambiente da escola um acervo de 

conhecimentos o qual temos que estar abertos e aptos a ir ao seus encontros e 

desencontros, sendo construções e uma diversidade de novos aprendizados. 

 

 

5.4 Princípios de funcionamento pedagógico, conforme diretrizes da EJA e da 

elaboração do 3º Ciclo para as aprendizagens 

 

“Toda criança e todo jovem tem o direito 

 de conhecer a humanidade como ela é;  

e não como os adultos gostariam que fosse.” 

(Cláudia Werneck) 

 

Segundo consta na Constituição Brasileira de 1988, a educação é citada como um 

dos direitos a que todos brasileiros possuem. Para tal, conforme rege a LDB, a lei 

brasileira mais importante lei que se refere à educação. Esta lei foi aprovada em dezembro 

de 1996 com o número 9394/96, foi criada para garantir o direito a toda população de ter 

acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, 

estabelecer o dever da União, do Estado e dos Municípios com a educação pública. Um 
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marco na regulamentação do ensino no país, trouxe importantes inovações e permitiu colher 

avanços significativos. 

 

A LDB de 1996 afirma que “a educação abrange os processos formativos que se 

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

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

manifestações culturais” (BRASIL, 1996), contudo o tratado da lei é sobre a educação nas 

instituições de ensino regulamentadas pelo poder público. Portanto estamos falando da 

educação promovida pela escola, e esta é antes de tudo uma instituição, que tem uma 

função social determinada pela lógica social vigente, neste caso, ela faz o controle social 

da cognição. Contudo a proposta da escola é de fazer este processo com o maior grau de 

liberdade possível, não alienando estudantes nem mesmo professores, pautando sempre 

a construção de uma cidadania humanitária aproximando-se cada vez mais à uma 

proposta libertadora de educação. 

Definitivamente, a escola não pode ser compreendida fora do contexto social, 

econômico e cultural onde está inserida e, simplesmente garantir acesso e permanência 

na escola, não significa que ela está cumprindo com a sua função social e o seu papel de 

formação integral do aluno. 

Partiremos da premissa que, antes de se ter uma educação libertadora, é 

necessário que aqueles que foram alijados do processo educativo na escola, regressem a 

ela, fazendo desta um dos seus espaços de atuação. Assim, tanto garantir o acesso e a 

permanência dos estudantes dentro do universo escolar, quanto à escolarização da 

população deve ser a primeira das preocupações da sociedade. 

A partir de 2018, todas as escolas de Ensino Fundamental II (anos finais) da rede 

pública do Distrito Federal tiveram que aderir à oferta do 3º ciclo e, em nossa escola, não 

foi diferente. Os ciclos são definidos, com base em autores como Perrenoud (2004), que 

defendem um espaço-tempo privilegiado de ensino-aprendizagem. Resumidamente, 

busca-se, primeiro, diagnosticar as dificuldades de aprendizagem dos alunos para, a partir 

de balanços efetuados do que o aluno apresenta em termos de necessidades 

pedagógicas, a fim de se realizar ações, denominadas como intervenções por meio de 

reagrupamentos (DISTRITO FEDERAL, 2014b). As Diretrizes Pedagógicas para o 3º ciclo 

ainda citam que 

 

A Organização Escolar em Ciclos está amparada legalmente pelos 

artigos 23 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
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LDBEN nº 9.394, de dezembro de 1996. Implantada em diferentes países 

(Inglaterra, Escócia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia) e em vários 

estados brasileiros (Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul), 

essa forma de organização escolar se apresenta como uma alternativa à 

organização escolar na Educação Básica. 

Ao propor a organização escolar em ciclos, a Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reafirma seu compromisso com a 

sociedade brasiliense, de modo especial com os estudantes e profissionais 

da educação que atuam nos Anos finais do Ensino Fundamental, de 

assegurar a todos o direito inalienável de aprender. Essa forma de 

organização escolar está 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).(DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 8). 

 

Dentro dessa perspectiva, o trabalho pedagógico em nossa escola estará 

embasado nos princípios do trabalho com ciclos definidos nas Diretrizes citadas, que são: 

 Respeito ao ritmo próprio de aprendizagem do aluno. (Determinar um único tempo 

de aprendizagem para todos os estudantes é ignorar os processos individuais de 

apreensão dos múltiplos saberes.) 

 Foco no tratamento das dificuldades com o intuito de garantir os direitos às 

aprendizagens para todos os estudantes. 

 A sistematização para os espaços e tempos escolares com vistas às 

aprendizagens. 

 Foco no processo de aprendizagem e não no ensino. 

 

 

 

 

6. Objetivos do trabalho com ciclos, conforme Diretrizes do 3º ciclo 

 

 Os principais objetivos de nossa Unidade de Ensino para o trabalho com a 

proposta de ciclos são: 

 Proporcionar momentos de aprendizagem mais significativa para os nossos 

estudantes, procurando contextualizar mais o conhecimento. 
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 Proporcionar momentos de intervenção diferenciados a fim de valorizar 

potencialidades e buscar corrigir possíveis déficits de aprendizagem nas diversas 

áreas de conhecimento. 

 Contribuir para a formação de estudantes mais críticos e conscientes de seus 

processos de aprendizagem e que atuem de forma mais ativa nesses processos de 

construção do saber e aplicação social dele, dentro e fora do espaço escolar. 

 Ressignificar a intencionalidade do professor, a fim de que os momentos e 

instrumentos avaliativos tenham um foco mais formativo e contribuam na 

construção do conhecimento. 

 Fortalecer o trabalho coletivo tanto do corpo docente, quanto discente. 

 Respeitar o ritmo de aprendizagem dos estudantes. 

 Sistematizar os espaços e tempos escolares com vistas às aprendizagens. 

 Promover avaliações diagnósticas a fim de orientar melhor o trabalho de 

intervenção. 

Vale reforçar que o trabalho com ciclos pressupõe como dissemos acima alguns 

movimentos no sentido de tratar de modo mais sistemático e pontual as dificuldades 

apresentadas pelos alunos nas diversas situações de aprendizagem. Por isso, com base 

nas Diretrizes citadas acima e na releitura efetuada pela equipe pedagógica do Centro de 

Ensino Fundamental 02 do Paranoá, há pelo menos 3 (três) movimentos efetuados para 

se alcançar os objetivos acima, tratados a seguir: 

 

I. Movimento inicial: diagnóstico 

Aqui, busca-se diagnosticar o perfil da escola (dados de aprovação, 

reprovação e abandono) em cada um dos componentes curriculares por meio de 

avaliações realizadas com os alunos. Essa avaliação tem como objetivo 

diagnosticar os conhecimentos básicos apresentados pelo aluno ingressante em 

dado ano/bloco. No caso do CEF 02, optamos por realizar três diagnósticos. Um no 

início do ano, outro, no meio do ano, e um último, no final do ano. Os professores 

se reúnem e elaboram essas avaliações por componente e por ano. Essas três 

avaliações possuem um caráter distinto das avaliações individuais de cada 

professor, pois elas são institucionais, já que a coordenação da escola se reúne 

para efetuar balanços, conforme níveis de aprendizagem dos alunos. Ficou 

decidido também que o formato da prova diagnóstica, especialmente a diagnose 

inicial, teria de 06 a 10 questões, sendo necessariamente 03 questões objetivas 

(de 4 itens para assinalar uma opção) e 03 questões discursivas. Na prova de 
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língua portuguesa, devem ter 06 questões objetivas e uma proposta de produção 

textual por meio de gênero discursivo (a ser definido em equipe). 

Adotam-se 3 (três) níveis de agrupamento dos alunos, conforme resultados 

obtidos: nível 1 – insuficiente, nível 2 – regular/ razoável e nível 3 – ótimo. Assim, à 

medida que os professores verificam o resultado das avaliações, definem, com 

base em critérios dados pelo currículo, que indica os objetivos a serem alcançados 

pelos alunos, quais alunos devem ser agrupados em cada nível.  

É importante ressaltar que um dos momentos mais complicados de se 

diagnosticar é justamente o início do ano por diversas razões, principalmente 

porque não conhecemos muitos dos alunos. É justamente por isso que se faz 

necessário neste período o diagnóstico. Obviamente, um diagnóstico, como tudo 

em educação, sempre apresenta pontos a serem revistos: a elaboração 

inadequada de questões da prova, o modo de aplicação no dia das avaliações 

diagnósticas, o modo de se escolher estratégias de agrupamento por níveis, a 

chegada constante de novos alunos e a própria melhora de alunos, ao longo do 

bimestre, que haviam apresentado problemas de aprendizagem na avaliação 

realizada. Embora devem ser levados em conta todos esses fatores, ainda é 

possível utilizar a diagnose como instrumento de reflexão e verificação das 

aprendizagens. O que não é adequado em um contexto em que a educação é uma 

questão de direito é continuar utilizando práticas que não nos dão respaldo, ainda 

que de modo geral, já de início sobre como recebemos os aprendizes e como 

podemos intervir antes de um resultado final. Isto é, buscamos agir, com todos os 

prós e contras, no processo e não deixamos para verificar quem conseguiu ou não 

em um lamentável resultado no fim de ano.   

A partir desses resultados, os professores partem para a próxima fase: a 

intervenção por meio dos reagrupamentos. 

 

II. Segundo Movimento: intervenção por meio de reagrupamentos 

Os reagrupamentos, como definido nas Diretrizes (DISTRITO FEDERAL, 

2014b) e em autores como Perrenoud (2004), são formas de reorganizar o espaço-

tempo das aprendizagens para intervir de modo a propiciar a progressão das 

aprendizagens. No CEF 02, consideramos a progressão de modo espiral, e não 

linear, já que, dada a complexidade humana, a apreensão dos conteúdos não 

ocorre de maneira previsível, mas com constantes retomadas, revisões para 

propiciar avanços. Nos ciclos, o professor, após diagnosticar dificuldades, propõe 
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situações de intervenção a fim de que os alunos sejam agrupados para realizar 

atividades diversas. Ou seja, o tempo da aprendizagem é revisto, pois se preocupa 

muito mais com o que se aprende do que com o que se deseja ensinar. Na 

seriação, ensina-se para ver quem aprendeu, ou seja, apenas ao final do bimestre 

e, consequentemente, do ano letivo, é que se verificava os alunos que aprenderam 

ou não. Por isso, consideramos que a visão da seriação sobre a progressão das 

aprendizagens é linear. Mas, afinal, como reagrupar? 

No CEF 02, os reagrupamentos são feitos conforme o planejamento de cada 

professor relativo a seu componente curricular. Em coordenação pedagógica são 

definidas as semanas em que cada área – Linguagens e Códigos, Ciências 

Humanas, Matemática e Ciências da Natureza – deve organizar seu 

reagrupamento. As atividades elencadas pelos professores, partindo das 

defasagens e dos níveis dos alunos, são entregues à coordenação que arquiva em 

pasta própria a fim de dar suporte e acompanhar o trabalho dos professores. Além 

disso, o tema e os dias exatos de cada agrupamento são expostos em mural na 

escola, a fim de que todos os alunos possam acompanhar. Dentre as diversas 

possibilidades, pode-se pensar tanto em reagrupamentos no próprio turno de 

aulas, em momentos separados para isso, quanto no contra turno, convocando-se 

aprendizes de modo pontual para agir. Os reagrupamentos não são a garantia de 

um resgate total das dificuldades de aprendizagem, mas são instrumentos que, 

dentre outras coisas, podem permitir: 

 Verificar as dificuldades gerais e pontuais, mesmo que não sejam resolvidas 

todas elas na situação de reagrupamento. Neste caso, a diferença entre 

estas ações do que se faz na seriação, está principalmente no fato de que 

neste caso, não há “pausas” para se tratar problemas de aprendizagem. 

Não se planejam esses momentos. Ou seja, o simples fato de se criar meios 

de visualizar quem aprende ou não já é o primeiro passo na busca de 

soluções. Se essas soluções serão utilizadas a contento, não se constitui 

como princípio dos reagrupamentos, mas como fim. É por essa razão que o 

ciclo é plurianual e, em nosso caso, ele dura dois blocos compostos, cada 

um, de dois anos. Ou seja, em dois anos, buscamos meios de intervir e 

tratar as dificuldades dos alunos e não de imediato, em uma primeira 

situação de reagrupamento, como muitos querem, movidos por uma 

ansiedade, contrária ao processo de aprendizagem; 



 

 

38 

 Rever as atividades dadas no agrupamento anterior, bem como rever o 

modo como se reagrupou no momento anterior, a fim de se criar novos 

caminhos para reagrupar – em grupos mistos na sala, individualmente, 

conforme necessidades específicas de cada turma e/ou de cada aluno, no 

contra turno etc. São inúmeras as possibilidades que não são pensadas 

apenas conforme uma estratégia específica de ensino do professor, mas de 

acordo com as necessidades de aprendizagem diagnosticadas.  

 

III. Movimento final: balanços e início de nova etapa 

O início de uma nova etapa de trabalho não significa ter sanado todas as 

dificuldades de todos os alunos no movimento anterior. Significa ter consciência e 

registro de quais avanços foram obtidos no processo, a fim de compartilhar entre 

professores e eleger caminhos que foram eficazes. Tais caminhos, por sua vez, 

são adotados em processos posteriores. Em relação a alunos que, no grupo de 

sala de aula, não conseguem obter resultados no reagrupamento anterior, há a 

opção de se convocar o aluno no contra turno para, de modo mais particular e 

pontual, tratar as dificuldades. Obviamente, outras formas são possíveis, como 

ressaltado nos dois itens acima, já que as intervenções servem de avaliação não 

apenas da aprendizagem do aluno, mas também da prática utilizada pelo 

professor. É um delicado balanço entre: 

 O que eu, professor, desejo que o aluno aprenda? 

 O que o aluno conseguiu ou não, de fato, apreender? Atendeu às minhas 

expectativas ou às expectativas de um sumário de livro didático ou mesmo 

de um currículo prescrito? Deveria atender a essas expectativas? 

Diante desses impasses, recorremos a dois pontos que merecem ser pensados (cf. 

BRASIL, 1998): 

 Quais as reais necessidades de aprendizagem? 

 Quais as possibilidades de aprendizagem? 

É, portanto, uma avaliação um balanço entre as necessidades que os alunos 

apresentam, e não a vontade unilateral de quem ensina, e as possibilidades de 

aprendizagem, em que se consideram todos os fatores que levam a (re)pensar se há 

condições de aprendizagem. Exemplo: podemos querer que o aluno produza o gênero 

carta de reclamação ao administrador do Paranoá, mas ele tem possibilidade de 

produzi-lo? Ou seja, ele entende os propósitos de uma reclamação? Sabe 

argumentar? Ou é a primeira vez que esse aluno produz um gênero assim? Outro 
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exemplo: desejo que meu aluno consiga ter fluência no uso do verbo “to be” em 

diferentes gêneros de texto. Mas, eu já trabalhei diferentes gêneros de texto em inglês 

antes? Ou apenas explorei a estrutura do verbo e apenas trabalhei a conjugação 

verbal? Essa avaliação das necessidades/possibilidades não parte de buscar apenas 

cumprir um currículo, mas, antes, adapta-o, conforme esses dois elementos. 

 

7. Fundamentação teórica: currículo e progressão  

 

Além dos itens anteriores que fundamentam teoricamente a prática defendida nesta 

PP é perceptível, nesta virada de século, a constante necessidade de se rever as bases 

que norteiam os processos de ensino-aprendizagem. Desde os PCN (BRASIL, 1998) até 

o recente empreendimento no sentido de se consolidar uma Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC – (BRASIL, 2017), é inegável certo envolvimento político com a 

construção e consolidação de currículos em todos os âmbitos: nacional, estadual/ distrital 

e local.  

Em termos nacionais, como dissemos, as duas últimas décadas da educação no 

Brasil foram marcadas pelas intensas discussões sobre o que deve nortear a elaboração 

curricular nas escolas brasileiras. Consideramos os PCN um avanço nesse sentido por 

trazerem em sua constituição uma preocupação com a prática social, a contextualização 

dos conteúdos, em uma tentativa de ancorar a escola com a comunidade brasileira local e 

nacional. Os altos índices de reprovação no século XX e os altos índices de abandono/ 

evasão no presente século mostram que, embora a política democrática no Brasil tenha 

se esforçado em cumprir a Constituição e garantir acesso de todos à educação, ainda há 

algo que não “cola”, ou seja, pergunta-se: por que o aluno reprova e abandona tanto os 

estudos? Dentre os principais argumentos envolvidos na discussão, está justamente o 

que foi dito antes: a escola, encerrada em seus conteúdos estritamente didáticos ainda 

não promoveu diálogos eficientes com a comunidade.  

Na mesma linha de raciocínio, entre 2013 e 2014, o Distrito Federal promoveu 

intensos debates em suas Regionais de Ensino, a fim de construir seu próprio documento 

curricular que nortearia as práticas locais – cada escola. Surge, então, o Currículo em 

Movimento da Educação Básica (DISTRITO FEDERAL, 2014). Além de incorporar 

perspectivas sociais, psicológicas e pedagógicas presentes nos PCN, defende, em seus 

pressupostos teóricos, um olhar mais atento às concepções críticas de ensino. O 

processo reflexivo ganha forma e atenção, ao se questionar o que ensinar? (quais 

conteúdos mobilizamos para atingir o aluno), para que ensinar? (quais as razões e a 
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relevância para a formação do aluno em relação ao que se pretende ensinar), como 

ensinar? (quais os caminhos/ procedimentos devemos escolher a fim de atingirmos os 

objetivos), o que e como avaliar? (quais os balanços devem ser feitos, a fim de se verificar 

as aprendizagens adquiridas e as aprendizagens ainda não alcançadas). Embora seja 

evidente a defesa de uma educação integral, em que o aluno esteja na escola mais 

tempos a fim de ter acesso a mais formas e espaços para aprender, acreditamos que seja 

um ponto ainda a ser alcançado pela educação no DF. Ou melhor, precisamos ainda ter 

uma avaliação mais pontual das possibilidades e necessidades de se garantir mais tempo 

e espaço ao aluno na escola. É um ponto falho do Currículo em Movimento, já que a falta 

de investimentos financeiros e humanos são, ainda, o “calcanhar de Aquiles” da 

Secretaria de Educação, o “nó górdio” de nossa educação a ser desatado.  

Vale ainda mencionar um ponto central e importante para nós, presente no 

Currículo, e que tem gerado inúmeras discussões, em sua maioria, infundadas: a 

necessidade de se estruturar os conteúdos conforme os eixos temáticos Diversidade, 

Sustentabilidade e Cidadania em/ para Direitos Humanos. Não se questiona a necessária 

discussão desses aspectos e, no CEF 02, como se verá, tratamos desses temas 

basicamente da seguinte forma: 

 Diversidade: reconhecemos a necessidade de se explorar espaços 

democráticos que combatam a exclusão e equilibre melhor as relações de 

poder. Nesse sentido, os alunos, representados por seus colegas escolhidos 

como representantes, vices e integrantes do grêmio estudantil, participam de 

reuniões constantes a fim de opinar, deliberar e apresentar problemas a 

serem resolvidos na escola. Por isso, realizam-se reuniões ou assembleias 

com elaboração de ata com assinatura desses alunos. Além disso, 

garantimos espaço no Conselho de Classe para que tais alunos 

representem os anseios de seus respectivos grupos. De modo geral, 

percebe-se envolvimento e certa responsabilização dos alunos com o que 

também é seu: a comunidade escolar. Ainda no item Diversidade, discutem-

se temáticas como bullying (criminalizado pelo poder judicial no Brasil), 

respeito aos professores e colegas, de modo que buscamos efetivamente 

agir em situações em que a incivilidade e a indisciplina rompem os laços de 

aprendizagem. Os professores, especialmente de componentes como PD – 

Projetos Diversificados – se esmeram em observar o que se tem tratado na 

atualidade e levam aos alunos discussões propiciadoras de reflexão crítica e 

formação humanitária. 
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 Sustentabilidade: no DF, a temática da água – desperdício, tem sido um dos 

pontos, se não o principal, de destaque nas conversas sobre 

sustentabilidade. Assim, dificilmente há professores que não exploram esse 

assunto, atualizando-o para nossa realidade no Distrito Federal, em que o 

período de seca tem se tornado cada vez mais longa. 

 Cidadania em e para os Direitos Humanos: outro tema muito relevante para 

nós, os Direitos Humanos têm tido atenção em diversos domínios. Um dos 

principais deles é o de que é direito do aluno, e não um luxo da aula, 

elaborar projetos interventivos para resolver processualmente as 

dificuldades de aprendizagem, abolindo-se a visão reducionista de que, 

apenas ao final do ano, ou do bimestre, verifica-se quem aprendeu ou não. 

Nesse contexto, estamos sendo convocados responsavelmente não apenas 

os professores, mas também a gestão da escola, a fim de que, juntos, se 

discutam e se busquem formas de tratar o problema. Obviamente, trata-se 

de uma discussão ampla, braçal, que envolve toda a comunidade escolar, 

incluindo membros da Coordenação Regional de Ensino, a fim de que nosso 

objetivo principal, o aluno, seja alcançado de alguma forma. Além disso, vale 

ressaltar o foco que temos dado a assuntos como as questões da mulher e 

seu protagonismo na modernidade recente e do negro e as questões que 

atualmente se levantam sobre sua história e participação social hoje, em 

nossa sociedade. 

 

Partindo da ideia de Perrenoud (2004) e das Diretrizes Pedagógicas para 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens (DISTRITO FEDERAL, 2014b), 

optamos por elaborar o currículo por meio dos objetivos de aprendizagem de final de 

etapa. Nesse caso, os conteúdos não mais são centrais na elaboração curricular, a fim de 

mudarmos a visão sobre o que preciso cumprir até o final do bimestre, semestre, ano para 

a ideia dos objetivos que o aluno precisa atingir em dado tempo, tanto que, na 

composição destes, o professor parte da seguinte premissa: “ao final do bimestre, o aluno 

será capaz de...”. Tais objetivos são flexíveis, pois existem múltiplos caminhos e 

conteúdos a serem escolhidos para atingi-los. Já no currículo por conteúdos a serem 

atingidos, o professor se torna refém do que precisa cumprir. Em síntese, como se vê, o 

princípio da multiplicidade compõe necessariamente a construção curricular, dados os 

principais motivos a seguir: 
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 O professor mapeia aspectos procedimentais para atingir os objetivos (alguns ou 

todos), tendo em vista o projeto da escola, a necessidade de aprendizagem do 

aluno e suas possibilidades de aprendizagem. O professor, então, precisa ser autor 

no processo; 

 Os alunos que não alcançam os objetivos e que, por isso, são reagrupados, podem 

ser postos em grupos junto com alunos que apresentam as mesmas dificuldades 

ou mesmo com outros alunos que, já tendo atingidos tais objetivos, atuam como 

monitores desses alunos; 

 O currículo, por sua multiplicidade, funciona como um jogo onde as peças – 

objetivos a serem alcançados – podem ser movimentadas conforme as estratégias 

de aprendizagem.  

Além disso, há um princípio de conexão presente nessa organização curricular, já 

que os professores o discutem e o elaboram juntos, independente do ano em que atua e, 

mesmo não sendo o professor-regente em anos posteriores, tal professor precisa saber 

como conduzir seu aluno a novas etapas. Além disso, a conexão do currículo se dá na 

própria composição do documento, visto que o professor pode relacionar objetivos de 

etapas distintas da que está trabalhando de modo a realizar seu trabalho com base nas 

demandas de aprendizagem. Assim, os princípios de multiplicidade e conexão compõem 

o que chamamos, utilizando o termo da botânica e amparados em Deleuze e Guattari 

(1995), de rizoma, espécie de raiz com múltiplas conexões e crescimento horizontal.  

 

7.1 Letramentos como Eixos Integradores do currículo 

 

Ainda é importante ressaltar que a elaboração dos currículos é pautada na noção 

de letramentos como prática social de leitura e escrita. Assim, até mesmo os 

componentes que precisam explorar aspectos de cálculo, como Matemática, incluem a 

ideia dos letramentos ao reforçarem a importância de enxergar a Matemática no contexto 

social dos estudantes. Freire (2011; 2013) já defendia um olhar atento para essas 

questões contextuais – históricos e culturais – na década de 1970, criticando a 

memorização e a aquisição aleatória de informações, em uma concepção bancária de 

educação, sem o diálogo, a reflexão. Mais recentemente, autores como Gadotti (2012) 

defendem uma perspectiva crítica de educação, combatendo a tendência tecnocrática de 

educação.  

Assim, não estamos excluindo as atividades do tipo calcule ou classifique, mas 

estamos deslocando a ideia de que se calcula ou se classifica para “decorar” para a ideia 
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de que o cálculo e a classificação servem de base para operações mais complexas, 

ancoradas na prática social dos estudantes. Como nos pautamos no princípio de 

multiplicidade e, por isso, de flexibilidade, tais currículo precisam, necessariamente, 

serem constantemente revisados e repensados, dadas as demandas novas que surgem 

constantemente. 

Vale ainda mencionar que um trabalho voltado à leitura e à produção de textos, 

requer a aquisição de livros e materiais de apoio que permitem um trabalho mais 

específico do professor. Por isso, é importante mencionar que oportunamente são 

realizados trabalhos e projetos que demandam a compra de livros literários e 

paradidáticos. 

Na EJA, em nossa escola, o currículo tem sido pensado também seguindo a ideia 

de que os letramentos são uma forma de rever os conteúdos de modo a confrontá-los 

com as práticas sociais críticas em que se envolvem os estudantes adultos. O trabalho de 

Paulo Freire com as palavras geradoras, por exemplo, mostra que nosso foco não pode 

ser a leitura individualista, decodificadora, memorizadora, bancária, mas a leitura de 

mundo, da palavra para a vida. Alguns empreendimentos em nossa escola, como a 

definição de temas transversais por semestre e a realização de produções de textos 

dissertativo-argumentativos em nossa escola podem ser considerados movimentos no 

sentido de incluir os alunos em reflexões sobre o mundo. A escolha dos livros didáticos 

também ocorre no sentido de se observar o engajamento do componente curricular com 

questões de cunho crítico em relação à prática social. Ainda precisamos rever nosso 

currículo da EJA no CEF 02 e tratar de modo mais específico as questões críticas e 

reflexivas dos conteúdos. De qualquer forma, a fim de compreendermos melhor o 

importante papel dos letramentos na educação como um todo e, mais especificamente, na 

Educação de Jovens e Adultos – e Idosos (EJAI) –, citamos abaixo o trecho de um 

depoimento de Seu Aguinaldo, de 60 anos, sobre sua relação com a leitura do mundo: 

 

“Conheço todas as letras, mas juntar é que é o difícil. Minha professora, 

quando eu era garoto, ensinava... A lição era assim: letra por letra[...]. Comprar um 

jornal com tanta letra sem saber ler, era um problema. Eu pelo menos pedia para 

a pessoa ler alto para eu ouvir. Eu tinha uma namorada em Caruaru, uma menina 

bem bonita. Aí ela mandava carta para mim. Aí eu mandava um colega ler. Aí ele 

lia e ele mesmo fazia para mim, eu pagava a ele. Ele tinha uma caligrafia bonita. 

Quando eu ia lá pra Caruaru – eu trabalhava na Rodoviária Caruaruense, nessa 

época eu era cobrador de ônibus – aí ela ficava elogiando minha caligrafia e eu 

não sabia de nada. Era ele que escrevia, né? Ler eu não lia, nem escrevia.” 

(ALBUQUERQUE; MORAIS; FERREIRA, 2010, p. 13). 
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7.2 Parte Diversificada- PD 

 

Além dos componentes curriculares que aparecem na estrutura curricular da 

escola, o CEF 02 ainda trabalha nos Anos Finais do Ensino Fundamental com PD, Parte 

Diversificada. Nesse componente, os professores realizam discussões, debates, 

atividades manuais, reforçando a prática social da leitura e da escrita, os letramentos. 

Além disso, os professores que ministram tal componente, são convidados a tratar dos 

temas que estruturam o Currículo em Movimento, como citamos acima.  

Como é um componente aberto, houve sugestões de professores que para PD 

fosse ministrado por um professor de Língua Portuguesa que preenchesse sua carga 

horária apenas com esse componente, a fim de focar o trabalho com a leitura e a 

produção de textos. Portanto, é um projeto que ainda merece discussão, a fim de que se 

busque aprovação para sua implantação no futuro.  

 

8. Organização do Trabalho Pedagógico: Outros aspectos       

 

 Além das questões acima pontuadas sobre o espaço da Coordenação Pedagógica 

e sua funcionalidade, apoio de profissionais do S.O.E. e psicóloga, bem como a 

organização em ciclos e a organização curricular, conforme os documentos nacionais e 

distritais, cremos ser importante esclarecer outras ações adotadas na escola com o intuito 

de organizar o espaço-tempo.            

         

8.1 Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

 

Abaixo, reproduzimos parte do Regimento da Rede Pública de Ensino do DF que 

se refere aos direitos e deveres dos alunos, os artigos abaixo compõe a segunda seção 

do capítulo VI. Este regimento levou em consideração o atendimento a todos os 

documentos que respaldam direitos e deveres da criança e do adolescente. 

Art. 306 Aos alunos são assegurados os seguintes direitos: 
I - ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente 

de sua convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, 
nacionalidade e necessidade educacional especial; 

II - participar do processo de elaboração, de execução e de avaliação da 
Proposta Pedagógica; 

III - tomar ciência das Orientações Curriculares em vigor e opinar sobre 
seu desenvolvimento na instituição educacional; 
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IV - conhecer as Diretrizes de Avaliação do Processo de Ensino e de 
Aprendizagem para a Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal, bem como os critérios adotados pelo professor na sua operacionalização; 

V - receber ensino de qualidade; 
VI - conhecer o resultado de seu desempenho escolar; 
VII - emitir opiniões e apresentar sugestões em relação à dinâmica 

escolar; 
VIII - ter reposição efetiva dos dias letivos e das aulas; 
IX - receber orientação educacional e vocacional, de acordo com este 

Regimento; 
X - receber apoio pedagógico especializado, por meio do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, quando necessário; 
XI - receber atendimento educacional especializado/sala de recursos, 

quando possuir diagnóstico de deficiência, de transtorno global de 
desenvolvimento e de altas habilidades/super dotação. 

XII - receber assistência socioescolar, quando necessária; 
XIII - utilizar a Sala de Leitura e outros meios auxiliares, de acordo com as 

normas internas; 
XIV - participar do Conselho de Classe, na forma deste Regimento, e, 

quando eleito, do Conselho Escolar, conforme legislação vigente; 
XV - organizar e participar de entidades estudantis. 
Art. 307São deveres dos alunos: 
I - conhecer e cumprir este Regimento; 
II - aplicar-se com diligência ao estudo, para melhor aproveitamento das 

oportunidades de ensino e de aprendizagem; 
III - comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 
IV - solicitar autorização à Direção, quando necessitar se ausentar das 

atividades escolares; 
V - observar os preceitos de higiene individual e coletiva; 
VI - usar o uniforme adotado pela Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, bem como a carteira de identificação escolar no turno e no contra turno, 
quando haja atividade pedagógica neste; 

VII - zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar, das 
instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes nas instituições 
educacionais; 

VIII - abster-se de praticar ou induzir a prática de atos que atentem contra 
pessoas e/ou contra o patrimônio da instituição educacional; 

IX - responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da 
instituição educacional, se maior de idade ou pelo seu responsável legal quando 
menor; 

X - respeitar todas as pessoas da comunidade escolar; 
XI - participar das atividades desenvolvidas pela instituição educacional. 
§1º O comparecimento à instituição educacional sem o uniforme adotado 

pela Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e/ou a carteira de identificação 
escolar não impede o aluno de participar das aulas, devendo o fato ser 
devidamente justificado pelos seus pais ou responsáveis. 

§2º Quando da impossibilidade do uso do uniforme escolar, o aluno 
deverá trajar-se com vestimenta condizente com o ambiente escolar, de modo a 
permitir a realização das atividades, em especial, as que envolvem a prática de 
atividades físicas. 

Art.308 vedado ao aluno: 
I - portar objeto ou substância que represente perigo para a sua saúde, 

segurança e integridade física ou de outrem; 
II - promover, na instituição educacional, qualquer tipo de campanha ou 

atividade, sem prévia autorização do Diretor; 
III - impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à 

ausência; 
IV - ocupar-se, durante as aulas, com atividades não compatíveis com o 

processo de ensino e de aprendizagem; 
V - utilizar aparelhos eletrônicos em sala de aula, salvo por orientação do 

professor, com o objetivo de se desenvolver atividade pedagógica pertencente ao 
componente curricular. 
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 Manual do Aluno 

  

Documento redigido pelo corpo docente da escola, tanto para os alunos do diurno 

como da EJA, onde são apresentadas normas que regulamentam o funcionamento do 

dia-a-dia da Unidade Escolar. Todo início de ano/semestre acontece um momento em que 

o Manual é lido e explicado aos alunos, em todas as salas de aula. Eventuais dúvidas são 

sanadas e são distribuídas cópias para todos os alunos. Abaixo, colocamos os manuais 

2020 vigentes no diurno e no noturno. 

 

Manual do aluno – Diurno 

 

Olá, alunos do CEF 02 do Paranoá! Sejam bem-vindos a mais um ano em nossa 

escola! Estamos preparando um ano muito agradável e cheio de surpresas para vocês. 

Mas, para que possamos criar este clima de desenvolvimento e cooperação mútua, é 

preciso respeitar algumas normas que nos ajudarão a conviver no espaço escolar:  

 

1. O aluno que, por atitudes ou palavras, desrespeitar qualquer funcionário da escola ou 

violar as normas estabelecidas, estará sujeito às sanções que variam desde uma 

advertência simples até o seu desligamento da escola. Normalmente, as sanções serão 

aplicadas nesta ordem: 

 Advertência oral ou escrita aplicada pela direção, por intermédio de registro no livro 

de ocorrências; 

 Quando necessário, haverá a convocação dos pais ou responsáveis e/ou suspensão 

de assistir as aulas, mas com atividades para serem feitas nas dependências da 

escola até o comparecimento dos mesmos, aplicado pela direção; 

 A suspensão poderá ser de 01 (um) a 03 (três) dias consecutivos, com 

encaminhamento de atividades a serem executadas em casa. 

 Encaminhamento ao conselho tutelar, em casos que sejam passíveis de resolução 

apenas por esse órgão, como alunos com frequência irregular, solicitado pelo 

Conselho da escola, ou alunos infrequentes; 

 A ordem das sanções poderá ser alterada, dependendo da gravidade de cada 

situação. 

2. Ser assíduo e pontual. Os atrasos frequentes prejudicam seu desempenho e não serão 

tolerados pela escola: 

 2.1. O horário de entrada é 7h15 para o matutino e 13h para o vespertino. 
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 2.2. Os alunos que chegarem depois desses horários serão analisados, caso a caso, 

principalmente quando acompanhados dos pais e devidamente documentados 

(atestados médicos). 

3. A escola adota um controle de atrasos onde é possível realizar registros de todas as 

ocorrências do aluno no dia (Airtable). 

4. O aluno deve sempre trazer o material necessário e solicitado pelo professor (livros, 

lápis, borracha, caneta, etc.), além de realizar tarefas e trabalhos escolares. No processo 

dos ciclos de aprendizagem, o não cumprimento desse dever poderá acarretar os 

mesmos processos regimentais (advertências, afastamentos compulsórios etc.) 

especificados acima. 

5. O aluno deverá estar sempre uniformizado (branco ou azul) e não será permitido o uso 

de roupas inadequadas, tais como minissaias, shorts curtos, tops, transparências, decotes 

e uniformes cortados ou pintados. 

6. Após o ingresso na escola, o aluno só terá permissão da direção para saídas 

antecipadas, mediante a autorização do responsável, informando o motivo, bem como um 

número de telefone (residencial ou do trabalho) para contato e confirmação.  

7. É vedada (proibida) ao aluno a utilização de aparelhos eletrônicos em sala de aula, 

salvo por orientação do professor e com o objetivo de desenvolver atividade pedagógica 

pertencente ao componente curricular (mesmo nas aulas de Educação Física). Caso o 

celular seja recolhido pelo professor, o aparelho será devolvido somente ao responsável 

legal, que, quando vier buscar qualquer objeto recolhido, deverá trazer o RG e, de 

preferência, vir acompanhado do filho. 

8. A escola não se responsabiliza por perda e roubo de dinheiro ou de qualquer outro 

objeto de valor, inclusive celulares. Portanto, evite trazê-los.  

9. Ajudar a conservar o patrimônio público, inclusive trabalhos expostos dentro e fora de 

sala de aula. Lembramos que dano ao patrimônio é crime e a escola exigirá o 

ressarcimento das famílias dos envolvidos. 

10. Utilizar o horário de entrada, do intervalo e da saída para tomar água e ir ao banheiro. 

Não será permitido sair de sala durante a primeira e a quarta aulas, exceto em casos 

específicos, autorizados pelo professor. 

11. O sinal é para troca dos alunos! Se houver necessidade de ir ao banheiro ou tomar 

água aguarde a chegada na sala e peça autorização. Durante a aula, não é permitido 

circular pelos corredores, nem nas áreas destinadas à Educação Física. 

12. Todos vocês receberão um kit com sete livros e os mesmos deverão ser devolvidos 

no final do ano, em boas condições  
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13. Em caso de faltas por motivos de doença, trazer o atestado médico e entregá-lo ao 

coordenador do turno de estudo. É importante lembrar que os alunos têm 02 (dois) dias 

da data de emissão do atestado para este procedimento, a fim de justificar as faltas. 

Casos omissos serão analisados pelo conselho. 

14. Os atendimentos de alunos na secretaria e na direção deverão ser feitos durante o 

intervalo ou em horário contrário ao turno de estudo. 

15. O uniforme de Educação Física (camiseta específica, bermuda e/ou calça de 

moletom/ malha/ tactel e tênis e meia) será exigido pelo professor regente. Não será mais 

permitido que os alunos troquem de roupa na escola, o aluno já deverá vir de casa com o 

uniforme completo para a aula prática. 

16. Em caso de dano ao patrimônio público, se ficar comprovado o envolvimento do 

aluno, a família será convocada e atendida pela direção a fim de se responsabilizar pelo 

prejuízo e negociar a forma de repor o bem danificado. 

 

Bom ano de estudo e tenham sucesso nesta nova empreitada! 

 

 

Orientações e recomendações – CEF 02 do Paranoá – Noturno 

 

Olá, alunos da EJA do CEF 02 do Paranoá! Sejam bem-vindos a mais um semestre 

em nossa escola! Preparamos um semestre muito agradável para vocês, mas para que 

possamos criar e manter o clima de crescimento e cooperação mútua todos precisarão 

respeitar algumas normas que nos ajudarão a conviver no espaço escolar: 

 

1. TODOS da comunidade escolar deverão portar-se com uma conduta ética e 

respeitosa. 

2. Após às 19h não é permitido permanecer nos corredores, bem como qualquer 

deslocamento na área interna da escola deva ser feito com o máximo de silêncio 

possível. 

3. As aulas começam às 19h e a tolerância para atrasos é apenas no 1º horário e, até às 

19h20. Os atrasos frequentes prejudicam seu desempenho e devem ser justificados 

diretamente com o professor. 

4. Os alunos que deixam o trabalho após às 18h devem solicitar (no trabalho) uma 
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declaração, contendo o horário da jornada de trabalho e o local. Os professores que 

dão aula no 1º horário devem assinar e datar a declaração, que deverá ser 

apresentada na entrada da escola quando o aluno chegar atrasado. Lembramos a 

todos que essa declaração serve, apenas, para JUSTIFICAR atrasos eventuais NO 1º 

HORÁRIO. 

5. Todos os atestados médicos devem ser apresentados pelo aluno (ou seu 

representante) para o professor na sua própria aula, na primeira ocasião após a 

emissão do atestado. Para atestados de até 15 (quinze) dias, o aluno deve colher a 

assinatura de todos os professores das disciplinas em que está matriculado (a) e, em 

seguida, tirar uma cópia e entregar o original na secretaria da escola. Os atestados 

maiores devem ser entregues na direção/coordenação para as devidas orientações. 

6. O aluno que participa de competições oficiais deverá trazer comprovante de inscrição 

e a declaração de participação na referida atividade para ter as faltas justificadas e 

fazer as avaliações de 2ª chamada, quando for o caso. 

7. Durante o horário de Educação Física, quando a aula acontecer na quadra ou no 

pátio externo, os alunos deverão acompanhar seu professor. 

8. Durante a aula, não é permitido circular pelos corredores, nem nas áreas destinadas à 

Educação Física. Lembrem-se: Estamos em um ambiente escolar, onde a 

aprendizagem é a nossa prioridade!!! 

9. Durante a aula, os aparelhos celulares devem permanecer no modo silencioso. 

Embora a lei nº 4.131/2008-DF proíba o uso de celulares e quaisquer aparelhos 

eletrônicos ou sonoros na sala de aula, cabe ao professor manifestar a permissão de 

uso em situações específicas e extraordinárias. Caso haja permissão, o aluno deverá 

falar ao telefone próximo à biblioteca ou ao pátio de entrada. 

10. O lanche da cantina será servido diariamente das 18h45 às 19h30. Caso as aulas já 

tenham começado, é permitido e incentivado que os alunos lanchem em sala. Ao 

término do horário do lanche, os vasilhames serão recolhidos na porta das salas. 

11. Não é permitido guardar lugares para colegas nem trocar carteiras entre as salas sem 

autorização prévia devido à organização das salas nos demais turnos. 

12. Trazer sempre o material necessário (livros, lápis, borracha, caneta etc.) de acordo 

com a sua grade horária e orientação dos professores. Os livros serão utilizados do 1º 

ao 3º ano, portanto, conserve-os e, em caso de perda ou roubo, o aluno deverá repor 

o livro perdido. 
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13. A escola não se responsabiliza por perda e roubo de dinheiro ou de qualquer outro 

objeto de valor, inclusive celulares. Qualquer objeto perdido deve ser entregue 

diretamente na direção e aqueles que não forem procurados, durante o semestre, 

serão doados a uma instituição de caridade. 

14. Com o objetivo de melhorar a segurança da escola, fazendo com que os vigilantes 

permaneçam no portão, solicitamos a todos, a gentileza de auxiliarem seus 

professores ao final da última aula fechando as janelas e desligando os ventiladores. 

15. A permanência de parentes e de colegas que estejam aguardando algum aluno nas 

dependências da escola, deve ser autorizada pela direção. 

16. A secretaria da escola faz atendimento, no noturno, às TERÇAS e QUINTAS de 19h 

às 22h. 

17. O aluno que, por atitudes ou palavras, desrespeitar qualquer funcionário da escola ou 

violar as normas estabelecidas, estará sujeito às sanções que variam desde uma 

advertência simples até o seu desligamento da escola. Normalmente, as sanções 

serão aplicadas nesta ordem (A ordem das sanções poderá ser alterada, dependendo 

da gravidade de cada situação.): 

 Advertência oral ou escrita aplicada pela direção, por intermédio de registro no livro 

de ocorrências; 

 Aplicação de suspensão pela direção de 01 (um) a 03 (três) dias, com 

encaminhamento de atividades a serem executadas; 

 Afastamento compulsório da escola, por decisão do Conselho Escolar e da direção.  

 

8.3 Professor Conselheiro 

 

 No início do ano, é realizado um sorteio em todas as turmas, a fim de determinar o 

professor que será conselheiro de cada turma, no decorrer do ano letivo. 

 As funções do professor conselheiro envolvem: orientar os alunos em atividades e 

passeios escolares, fazer o mapeamento da turma, acolher às solicitações dos alunos e 

repassá-las a quem for de direito e, também, solicitar o auxílio/intervenção dos 

representantes da turma em tarefas do cotidiano escolar, interceder pelos alunos da 

turma nas reuniões de Conselho de Classe, entregar os boletins de notas aos pais e/ou 

responsáveis no Conselho Participativo. 
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Na EJA escolhíamos professor conselheiro até 2014. Após uma discussão nas 

coordenações, julgamos por bem que todos pudessem assumir esse papel, visto que o 

relacionamento entre professores e estudantes do noturno tem uma maior proximidade. 

 

8.4  Representantes de Turma 

 

 Antes do término do primeiro bimestre, é realizada uma eleição, em todas as 

turmas, inclusive em EJA, a fim de que os alunos escolham dois colegas que serão o 

representante e o vice-representante de turma. Esses alunos devem ser exemplo em 

comportamento, notas e assiduidade. 

São funções do representante/vice-representante de turma: auxiliar os professores 

em pequenas tarefas do cotidiano escolar ou representar sua turma sempre que for 

solicitado, fazer o registro da ata do pré - conselho de sua turma, comparecer ao conselho 

participativo, etc. 

Na EJA, a eleição de representantes ocorre após um mês de aulas, a fim de que os 

colegas e professores posam se conhecer um pouco antes de tomar a decisão de quem 

serão os escolhidos para atuar nessas funções. 

 

 

 

8.5 Programas e Projetos em desenvolvimento 

 

8.5.1 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – 

OBMEP  

 

(Por causa da pandemia do novo Coronavírus Covid-19, o calendário da 

OBMEP 2020 está sendo cuidadosamente alterado para que todas as escolas, 

professores e estudantes possam participar da competição em segurança- 

site OBMEP). 

 

Introdução  

A OBMEP é uma ação do Ministério da Educação em todo território nacional e 

incentiva a professores/as e alunos/as a se mobilizarem a estudar e exercitar a 

Matemática com maior afinco, melhorando o raciocínio lógico e o nível de abstração 

dos/as envolvidos/as. 
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Na escola, aplicamos a prova da primeira fase da OBMEP para todos os alunos, 

dos três turnos, que são inscritos para participar desse momento, como forma de 

experimentar uma nova abordagem da Matemática.  

Em 2020, a escola continuará com os mesmos métodos de inscrição e aplicará as 

provas da primeira fase a todos os alunos e de todos os turnos. 

Nos meses que antecedem a aplicação das provas, a escola (direção, coordenação 

e professores) se responsabilizará em: 

 Divulgar e incentivar mais a participação dos alunos na olimpíada. 

 Trabalhar em sala de aula as questões de provas anteriores, a fim de 

preparar os alunos para o tipo de prova que eles resolverão. 

Após a aplicação das provas, a escola (direção, coordenação e professores) se 

responsabilizará em: 

 Pesquisar, dentre os alunos que alcançaram a média da escola e forem 

selecionados para a segunda fase, aqueles que aceitam e podem participar 

da próxima etapa, a fim de garantir a participação de todos os alunos que 

tiverem seus gabaritos enviados. 

 Divulgar amplamente os resultados positivos da escola. 

 Entregar um certificado para os alunos que passarem para a segunda etapa 

de provas, nos três turnos. 

 Trabalhar em sala de aula as questões da prova realizada por eles, a fim de 

que eles percebam como desenvolveram o raciocínio para chegarem às 

respostas que deram. 

 Na EJA, as inscrições são feitas pelos professores de matemática que selecionam 

dentre os seus alunos, aqueles que já tem interesse em participar e os que demonstram 

afinidades com a linguagem e o componente curricular, matemática. 

 

 

8.5.2 Festa Junina 

 

(O projeto não será realizado de forma física, porém alguns professores 

estarão trabalhando o tema por meio de vídeos, atividades e desafios aos 

alunos sobre o assunto.) 

 

 Projeto que já é tradição na escola e é realizado no diurno e no noturno. No 

diurno, a festa tem como objetivo oportunizar a integração entre alunos e professores, 
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utilizando uma temática cultural, bem como destes com a comunidade escolar, tudo isso 

em um clima descontração e diversão. 

Para que ela aconteça, há um acordo coletivo em que os alunos doam itens para a 

confecção de alimentos para um lanche temático coletivo. Além das comidas típicas, a 

cada ano, serão definidas ações como quadrilha, concurso de forró, brincadeiras típicas, 

como pau de sebo e correio elegante, no sentido de desenvolver o gosto e o 

conhecimento por essa cultura popular brasileira. Isso também melhora as inter-relações 

da escola, num espaço lúdico onde corpo docente, discente e demais membros da 

comunidade escolar participam com um objetivo comum.  

A participação da gestão e professores passa também pela responsabilidade pelo 

planejamento, montagem, ornamentação, organização da festa, ensaios, além de 

trabalharem no dia em que ela é realizada.  

No noturno, desde 2013, partindo de uma solicitação feita pelos próprios alunos, a 

festa acontece em momento distinto do diurno e tem caráter de confraternização. É feito 

um lanche comunitário em que alunos, professores e funcionários contribuem com os 

produtos que serão consumidos, além das atividades criadas a partir de sugestões dos 

próprios alunos e professores. 

 

 

 

8.5.3 Dia do Estudante 

 

(Projeto não será realizado de forma física, mas será feita uma homenagem aos 

alunos, com fotos dos passeios anteriores, através de um vídeo, postado no 

GOOGLE Sala de Aula e nas redes sociais do CEF 02.) 

  

 Projeto que já é tradição na escola e é realizado no diurno e no noturno desde 

2011. Visa promover um passeio com os alunos em comemoração ao dia do estudante. 

No dia do passeio, não há aula para nenhum dos turnos, visando o envolvimento total de 

todos, alunos, professores, coordenadores e direção. Assim, todos vão ao passeio, 

acompanhando os alunos e criando um clima de interação coletiva, num clima 

descontraído fora do ambiente escolar. 

A cada ano, são acatadas sugestões diversas de passeios, por exemplo: parque de 

diversão, parque aquático, clube, cinema. São feitos orçamentos para que o valor a ser 
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pago pelos estudantes, seja justo e que possibilite a adesão da maior quantidade de 

alunos possível, e as opções são votadas pelos alunos e acatada a escolha da maioria. 

 No noturno, a escola leva os alunos a uma sessão de cinema, onde eles têm a 

oportunidade de integração com colegas de outras turmas e com os professores.  

A partir de 2016, criamos uma alternativa para aqueles que não podem ou não 

apresentam interesse em sair do espaço escolar, a de assistirem a um filme na escola. 

 

 

 8.5.4 Jogos interclasse e interescolares 

 

(Não será realizado, pois vai contra o Decreto nº 40.509, de 11 de março.) 

  

Projeto realizado tanto no diurno quanto no noturno. O projeto tem o objetivo estimular a 

competição saudável, o espírito esportivo e a prática de esportes como forma de se 

manter saudável. É mais um momento em que as atividades extraclasses permitem a 

interação, o protagonismo juvenil, e a construção da identidade dos alunos a fim de que 

se sintam pertencentes a um grupo, trabalhando inclusive organização e espírito de 

equipe. 

 Os jogos acontecem no decorrer de uma semana e envolvem competições de 

futsal, queimada, xadrez, tênis de mesa, dentre outras modalidades. Todas as turmas 

podem e devem inscrever equipes. Os professores conselheiros auxiliam a organização 

das equipes e da torcida.  

         Ao final, são premiados os alunos/equipes que ficam em primeiro, segundo e 

terceiro lugares. 

         No diurno, a escola participa também dos jogos escolares do DF em diversas 

modalidades e categorias, numa ação dos professores de educação física, coordenação e 

gestão. Entendemos que, além da interação entre os alunos e demais escolas do DF, a 

atividade ainda proporciona uma ação de continuidade dos jogos intercalasses, já que, ou 

qualifica a equipe para participar do externo ou treina a equipe para os jogos internos, de 

acordo com a ordem em que acontecem a cada ano. 

 

 8.6.5 Projeto Horta – Uma horta prá lá de especial 

 

(Não será realizado, pois vai contra o Decreto nº 40.509, de 11 de março.) 
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A horta no contexto escolar tem como estratégia interdisciplinar de educação 

ambiental e alimentar, de maneira que os estudantes possam relacionar o teórico com a 

prática em busca de uma aprendizagem efetiva, integrando as diversas fontes e recursos 

de aprendizagem. Morgado (2016) denomina a horta como um laboratório vivo, podendo 

assim ter uma gama de possibilidades a serem abordadas em um único ambiente, 

levando ao aprendizado dos estudantes, exigindo uma reflexão e observação diária por 

parte dos docentes e educandos. Assim sendo, este projeto interventivo tem como 

objetivo principal proporcionar aos estudantes da Educação Especial do C.E.F 02 do 

Paranoá uma maneira diferenciada de aprender e desenvolver suas habilidades pessoais 

através do cultivo de hortaliças. 

A educação ambiental explora a relação do homem com a natureza e os impactos 

que nossas ações podem causar. Com o projeto horta objetivamos aproximar os 

estudantes da realidade, fazendo com que os alunos criem hábitos sustentáveis e 

ecologicamente corretos, também discutam temas como alimentação saudável, nutrição e 

ecologia que aliados ao trato com a terra e plantas, geram situações de aprendizagem 

reais e diversificadas, e claro, alunos como agentes disseminadores de hábitos 

sustentáveis e ecologicamente corretos. 

 

          8.5.6 Oficinas de Educação para a Vida 

 

(O Projeto será realizado mesmo à distância, na criação de oficinas virtuais 

educacionais com o objetivo de proporcionar aos alunos ensinamentos para a 

produção de materiais que possam gerar rendas.) 

  

Projeto realizado no noturno. O formato de oficinas educacionais já é um projeto realizado 

na escola há bastante tempo, havia parado e foi retomado novamente, a partir de 2011. 

O objetivo do projeto é proporcionar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, 

a oportunidade de vivenciarem momentos que os ensinem a produzir algo, a fim de 

complementarem sua renda bem como, ouvir palestras de orientação sobre temas que 

enriqueçam seu conhecimento de vida e de mundo. Em algumas edições das oficinas, já 

aconteceram também, apresentações culturais com a participação de alunos da própria 

EJA e convidados. 

  

8.5.7 Oficinas de Promoção da Consciência Negra (Leis n. 10.639/03 e 

11.645/08) 
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(O projeto será realizado de forma virtual se até lá as aulas presenciais não tiverem 

voltado. Será abordado o tema através das atividades realizadas pelo Google Sala 

de Aula.)  

 

O projeto é desenvolvido no noturno desde 2010. Por dois anos, consistia na realização 

de oficinas temáticas e palestras sobre assuntos referentes ao negro, oferecidas aos 

alunos, pelo grupo de professores. Os alunos se inscreviam nas oficinas que tinham 

interesse em participar e assistiam a apresentações no início e no intervalo entre as 

oficinas. 

 A partir de 2013, a proposta sofreu alterações. Os professores selecionam 

temas/atividades para serem desenvolvidas pelos alunos, esses, elaboram materiais com 

a temática do negro, de acordo com a abordagem do orientador da atividade. Todo o 

material produzido é reunido e exposto em um dia de culminância. Além disso, é realizado 

também o concurso que elege a beleza negra masculina e feminina do CEF 02, com 

premiação para o primeiro colocado de cada categoria. Nesse dia é importante que todos 

os envolvidos estejam realmente a par dos assuntos tratados e conscientes da temática 

apresentada para que desenvolvam as atividades de forma mais efetiva e significativa. 

Em 2020, o projeto proposto para o diurno deve ser como o de 2019, em que 

oficinas serão montadas, de acordo com o tema. Os alunos se inscreverão de acordo com 

seu interesse pessoal. A participação dos alunos será registrada em atas de frequência e 

será lançada como nota formativa. 

 

8.5.8. Projeto Voluntariado Marista 

 

( O projeto continuará sendo ofertado pelos alunos do Marista de forma 

virtual, através de reuniões pelo Google Meet a cada quinze dias.) 

 

Desenvolvido desde 2017, o Voluntariado Marista tem atuado em escolas públicas 

selecionadas, que recebem aulas de reforço de Matemática e Língua Portuguesa 

ministradas por estudantes do 9º ano EF ao Ensino Médio. O projeto foi idealizado a partir 

da iniciativa de jovens que se disponibilizam a compartilhar conhecimentos adquiridos no 

Colégio com estudantes da rede pública. 

Os encontros acontecem semanalmente, quando os participantes revezam o 

planejamento das aulas, no Colégio, com as visitas ao CEF 02, no Paranoá. Além dos 
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conteúdos trabalhados pelos estudantes, valores como respeito e empatia são 

desenvolvidos durante as atividades, agregando experiências de relações interpessoais e 

valorizando a importância de ser um agente transformador no mundo. 

O projeto desenvolvido desde o ano passado com alunos voluntários do Ensino 

Fundamental II, Médio e Egressos do Colégio Marista João Paulo II, continua este ano 

com foco nos 8º e 9º anos, no turno vespertino. 

 

 8.5.9 Projeto  #Leitureiros 
 
( O Projeto terá a sua continuidade, por meio de dicas de e-books gratuitos 
disponibilizados em plataformas virtuais, como a Amazon, por exemplo, essas 
informações serão repassadas aos alunos, através das redes sociais do CEF 02, 
bem como na Plataforma Google Sala de Aula.)  

 

1) Apresentação 

- Elaboração/Responsabilidade pelo projeto: Profas Alessandra Queiroga e Luciene Viana 

Guedes Moreira 

- Tema: Literatura Infanto-Juvenil 

- Áreas envolvidas/Disciplinas: Todas 

2) Título do projeto: #Leitureiros 

3) Problematização 

Em setembro do ano de 2018, na biblioteca do CEF 2 do Paranoá, teve início a 

implementação de um sistema de catalogação KOHA, com treinamento oferecido pela G 

erência de Livros da SEE/DF. 

Operado pelo software neozelandês Koha, de código aberto, o sistema começou a 

funcionar com 28 bibliotecas do DF e pretende interligar 700 – entre as públicas, as 

escolares e as escolares comunitárias – até o final da atual gestão.  Após treinamentos e 

produção de matéria-prima (livros catalogados e etiquetados) em agosto de 2019 

iniciamos a implementação de empréstimos na biblioteca pelo sistema KOHA. Ao longo 

do segundo semestre de 2019, os alunos foram orientados a respeito da nova disposição 

organizacional dos livros e nomenclatura sobre catalogação decimal universal. Hoje, o 

CEF 2 do Paranoá é a primeira biblioteca do GDF a implementar o sistema e será 

biblioteca modelo para as outras bibliotecas do GDF. 

No ano de 2018 a escola adequou-se à proposta da SEEDF para a adoção do 3º 

ciclo. Uma das primeiras medidas adotadas foi a elaboração de uma avaliação 

diagnóstica para detectar o nível de leitura, interpretação e escrita em nossos estudantes. 

A partir desses resultados, chegamos à conclusão de que se faz necessário e urgente o 
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atendimento aos estudantes que obtiveram, em sua maioria, resultados inferiores ao 

mínimo esperado (Nível 1). Vale ressaltar que, como a perspectiva dos letramentos foi 

transversal a todos os componentes curriculares nas avaliações diagnósticas do início 

desse ano letivo, podemos afirmar em uma primeira análise que tais estudantes têm 

necessidades de auxílio em leitura, interpretação e escrita. 

4) Escolha do tema gerador 

Leitura e escrita como instrumentos fundamentais para a melhoria do letramento e 

sua função social no cotidiano escolar. 

5) Público-Alvo: Estudantes do Ensino Fundamental II – 3º ciclo (séries finais). 

6) Justificativa: 

Nosso mundo vive em constante mudança e nossa sociedade está a cada dia mais 

competitiva. Nesse contexto, a escola foi, é e sempre deve ser um espaço de apoio e 

incentivo à leitura a fim de desenvolver em nossos estudantes as habilidades e 

competências de leitura, pesquisa, seleção, tratamento e utilização dos conhecimentos 

adquiridos para que possam atuar na sociedade como cidadãos responsáveis e a sala de 

leitura pode e deve ser um espaço a mais para auxiliar os estudantes na promoção de 

aprendizagens significativas. A partir da observação diária de deficiência dos nossos 

estudantes na leitura, compreensão e produção de textos, esse projeto justifica-se não só 

a fim de sanar essa necessidade que existe dentro do ambiente escolar, mas também 

pela necessidade de formarmos cidadãos capazes de entender seu espaço no mundo, 

por meio da leitura. Além disso, percebe-se que a leitura, a produção e a escrita no 3º 

ciclo do ensino básico são duas áreas de grande importância para intervenção. 

Desde 2017, nossa escola recebe estudantes com deficiência que compõem 

turmas de EJA Interventiva e classes de Ensino Especial. O projeto também visa atender 

as necessidades apresentadas por esses estudantes. 

Em 2018, a escola aderiu ao 3º ciclo de aprendizagens, atendendo à legislação 

vigente no Distrito Federal. Iniciamos o ano com uma avaliação diagnóstica em todos os 

componentes curriculares. Nessa avaliação, foi confirmado o que nossos professores já 

haviam detectado anteriormente: grande parte de nossos estudantes possuem deficiência 

nas áreas já mencionadas acima e necessitam de atendimento direcionado para as 

habilidades de letramento envolvendo leitura, interpretação e escrita. 

A faixa de idade, de uma clientela pré-adolescente e adolescente, fase rica no 

processo cognitivo, enriquecido e alimentado pelo universo que a leitura pode 

proporcionar, exige um mundo de novidades e de mistérios a serem desvendados. Essa 

condição extrapola a vida fácil do mundo virtual que privam o aluno desse contato com o 
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reino criativo interno de sua mente, origem básica da consciência humana para o 

novo milênio. É importante entender que o aluno quer a todo momento criatividade, 

dinamismo e oportunidade de participar e, estrategicamente, sempre encontrar um 

pedacinho seu no ambiente da sala de leitura e dessa forma, receber a devida atenção a 

seus anseios. À medida que ele sai satisfeito e que propaga essa ideia, faz da sala de 

leitura uma referência. 

O projeto em questão foi pensado a partir da necessidade de intervenção nas 

áreas de leitura, interpretação e escrita, detectada pelos professores, em grande parte 

dos estudantes de nossa Unidade de Ensino e tem a intenção de desenvolver nos 

estudantes o gosto pelo prazer na leitura e, com isso, aprimorar a habilidade de ler, 

entender, comparar, refletir, julgar, criticar e se compreender enquanto agente ativo de 

seu próprio desenvolvimento e crescimento pessoal e cognitivo, visto que todas essas 

habilidades, e outras tantas não citadas, os auxiliam. 

“Na aprendizagem da leitura e escrita, na ortografia, nas operações matemáticas e 

demais habilidades, contribuindo para o êxito nas tarefas escolares. ” (MINERVINO e 

ARAÚJO, 2008) 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) e outros órgãos ligados à 

Educação, a leitura: 

- Desenvolve o repertório: é uma forma de ter acesso às informações e, com elas, 

buscar melhorias para pessoais e profissionais em todos os âmbitos. 

- Desperta o senso crítico: a partir da leitura de diversos tipos de textos, de 

diversos tipos de fontes, os livros, inclusive os romances, nos ajudam a entender nós 

mesmos e tudo ao redor. 

- Amplia o conhecimento geral: além de ser envolvente, a leitura expande nossas 

referências e nossa capacidade de comunicação. 

- Aumenta o vocabulário: graças aos livros, descobrimos novas palavras e novos 

usos para aquelas que já conhecemos. 

- Estimula a criatividade: ler é fundamental para soltar a imaginação. Por meio dos 

livros, criamos lugares, personagens, história. 

- Emociona e causa impacto: quem já se emocionou ao fim de um romance sabe o 

poder e o impacto que um bom livro tem. 

- Muda sua vida: quem lê desde cedo está muito mais preparado para os estudos, 

para o trabalho e para a vida. 

- Facilita a escrita: ler é um hábito que se reflete no domínio da escrita. Ou seja, 

quem lê mais escreve melhor. 
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7) Objetivos 

Incentivar e estimular o prazer e o interesse pelo mundo da leitura, levando-os a 

perceberem as imensas possibilidades de um texto e tudo que nele está contido de 

conhecimento, sabedoria e informação, bem como estimular a produção literária, 

aumentando/reforçando assim o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao 

letramento nos estudantes com maior defasagem. 

7.1) Objetivo Geral: 

Aumentar o nível das habilidades ligadas ao letramento dos estudantes do Centro 

de Ensino Fundamental 02 do Paranoá. 

7.2) Objetivos específicos: 

- Captar recursos para a aquisição de novos títulos para a sala de leitura a fim de 

enriquecer o acervo da sala de leitura, bem como promover e incentivar nos estudantes o 

gosto pela leitura e pelos estudos. 

- Oportunizar o acesso à diversidade de acervo da sala de leitura como forma de 

enriquecimento do vocabulário de nossos estudantes e ampliar o repertório de leitura. 

- Atender, no turno contrário, os estudantes apontados pelos professores com 

maior necessidade de atendimento na leitura e na escrita. 

- Estimular a troca de informações e livros entre os estudantes como meio de 

despertar ainda mais o interesse pela leitura e enriquecer a vivência, a convivência e a 

cidadania. 

- Propiciar práticas de leitura numa perspectiva lúdica e interdisciplinar a fim de 

desenvolver a habilidade de se expressar em público e estimular o raciocínio, a 

linguagem, a escrita e a atenção. 

- Promover o encontro com autores, bem como visitas a espaços variados voltados 

à cultura a fim de que nossos estudantes percebam as diversas possibilidades de 

espaços a serem utilizados para a prática das habilidades ligadas ao letramento. 

- Melhorar os resultados de aproveitamento do rendimento escolar a fim de diminuir 

a evasão e o analfabetismo funcional na escola. 

8) Conteúdos 

Leitura, interpretação e escrita de textos variados de todas as áreas do 

conhecimento. 

9) Metodologia 

1ª Etapa: Elaboração do Projeto e Preparação 

- Atualização do acervo que compõe a sala de leitura. 
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- Seleção dos materiais: livros, gibis, revistas Ciência Hoje das Crianças, jornais 

locais, encartes do Correio Braziliense, fichas de leitura, carteirinha para realização de 

empréstimos na sala de leitura e ficha para o registro desses empréstimos. 

- Elaboração de um horário de atendimento para os estudantes das turmas do 3º 

ciclo (no turno vespertino). 

2ª Etapa: Motivação para o desenvolvimento do projeto 

- Apresentação do projeto para os professores e proposta para divulgação entre os 

estudantes. 

3ª Etapa: Ações 

Para dar início ao projeto, após o início do ano letivo e a aplicação das avaliações 

diagnósticas, a direção produzirá murais de incentivo à leitura e poderá, também, aplicar 

um questionário a título de sondagem do gosto pela leitura e dos hábitos literários e de 

escrita que os estudantes possuem. 

No início do ano letivo, o projeto será apresentado aos coordenadores e 

professores de Língua Portuguesa. Será feita a proposta para que eles desenvolvam as 

seguintes ações: 

- Professores: elaboração e aplicação das avaliações diagnósticas, realização de 

reagrupamentos interclasse com foco na leitura, incentivo para que os estudantes façam a 

carteirinha da sala de leitura, leitura livre, fichamento, interpretação oral, leitura 

compartilhada em voz alta, reescrita de histórias, produção de textos, adivinhas, 

parlendas, criação de histórias, dramatização, varal de poesias, confecção de mini livros, 

dobraduras, recorte e colagens, palavras cruzadas, charadas, caça palavras etc. Os 

professores podem, ainda, realizar na sala de leitura atividades de leitura, orientação no 

uso de dicionários, enciclopédias e índices, devem ensinar a fazer resumos, etc. 

- Responsável pela sala de leitura: Apoio na realização de reagrupamentos 

interclasse com foco na leitura, rodas de leituras, audição de histórias em CDs e DVDs, 

declamações de poesias, visitas a exposições e à sala de leituras e/ou feiras de livros, 

empréstimo de livros e, quando possível, promoção de sessões de filmes no intervalo, 

facilitar a organização e localização do acervo através de meios de busca e de pesquisa 

como catálogos, fichários, fichas de leitura, indicações nas estantes, quadro de avisos, 

varal e outros meios que se fizerem necessários. 

OBS: O empréstimo dos livros será permitido a qualquer momento por período 

máximo a ser definido com os professores, coordenação e direção. Após esse período o 

estudante poderá renovar o empréstimo. 
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- Coordenadores: auxílio no planejamento e na elaboração das culminâncias e 

suporte para a realização de todas as ações realizadas pelos professores, bem como 

serem os elementos de ligação sala de aula – sala de leitura. 

- Direção: participação no planejamento e na elaboração das culminâncias, dar 

suporte a todas as ações desenvolvidas pelos agentes envolvidos no projeto, divulgação 

de atividades literárias/culturais (dentro ou fora da escola) e novidades da sala de leitura 

por meio de murais externos. Promoção de atividades que incentivem a proatividade 

literária dos estudantes, tais como: 

COMENTE A HISTÓRIA – O aluno fará um comentário do livro, e deixará no painel 

disponível para que os colegas que se interessarem possam coletar sugestões. 

BAÚ DE HISTÓRIAS – Ficará disponível na entrada da biblioteca, um baú com 

algumas sinopses de livros para que os alunos colham sugestões de leitura. 

INTERVALO CULTURAL- Um aluno vai partilhar com a escola, durante o intervalo 

cultural, um trecho de um livro que o interessou. 

LEITOR DO BIMESTRE- Todos os bimestres, durante o intervalo cultural, o leitor 

mais assíduo (em número de livros lidos) receberá um livro como premiação por ser um 

#Leitureiro. 

Para que todas essas atividades tenham sucesso, são atribuições da responsável 

pelo projeto: 

- Atuar na formação e utilização do acervo, na formação do hábito de pesquisa e 

análise crítica, selecionando criteriosamente o material e na escolha de atividades para 

que a sala de leitura faça parte do dia-a-dia do aluno. 

- Planejar e desenvolver, com todos os envolvidos no projeto, as atividades 

envolvendo o projeto. 

- Realizar parcerias para a aquisição de novos títulos para a sala de leitura. 

- Realizar contatos para possibilitar a vinda de autores locais para rodas de 

conversa com os estudantes 

- Supervisionar a organização da sala de leitura. 

- Criar meios para atrair um número cada vez maior de leitores e conservar o hábito 

de leitura através de: clubes de leitura, festivais artísticos, debates e palestras, concursos, 

hora do conto e outras atividades que os estudantes sugerirem. 

- Promover, juntamente com a escola, atividades dentro e fora da escola, que 

estimulem os estudantes, tais como: feira de troca/venda de livros, momentos culturais 

(sarau ou café literário), visitas à sala de leitura pública, idas a 

teatros/cinemas/exposições. 
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Os recursos utilizados (materiais e humanos) para a realização do projeto serão 

variados: Professores, coordenação, direção, livros, gibis, revistas, jornais, materiais de 

papelaria em geral, equipamentos eletrônicos, computador, impressora, DVD, ônibus etc. 

 

9.1) Desenvolvimento das ações: 

Como Onde Quando 

Elaboração e aplicação das 

avaliações diagnósticas 

Escola Fevereiro/Março 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que se 

pretende alcançar 

Coordenação e professores Avaliações diagnósticas Diagnosticar o nível de 

letramento de nossos 

estudantes 

 

Como Onde Quando 

- cadastramento dos estudantes e 

confecção das carteirinhas. 

- início dos empréstimos de livros. 

- confecção de murais de incentivo 

à leitura com dicas e divulgação de 

eventos culturais. 

Sala de leitura do CEF 02 Março/Abril 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que se 

pretende alcançar 

Responsável pelo projeto Materiais variados Estimular os alunos a 

buscar a sala de leitura 

como possibilidade de 

espaço para desenvolver 

práticas ligadas ao 

letramento. 

 

Como Onde Quando 

Incentivo à leitura Escola Maio a Novembro 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que se 

pretende alcançar 
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Responsável pelo projeto Textos variados Leitura e interpretação de 

textos com estilos 

variados. 

 

 

Como Onde Quando 

- confecção de murais de incentivo 

à leitura com dicas e divulgação de 

eventos culturais. 

Escola Maio 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que 

se pretende alcançar 

Responsável pelo projeto com a 

contribuição de todos os 

envolvidos no projeto. 

Cartazes, folder, jornais, 

revistas, encartes etc. 

Estimular os alunos a 

buscar nos eventos 

culturais possibilidades de 

acesso e realização das 

práticas ligadas ao 

letramento de forma mais 

lúdica. 

 

Como Onde Quando 

- promover rodas de leitura com os 

estudantes, trazendo autores para 

enriquecer o momento. 

Na escola ou fora dela Junho a Novembro 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que 

se pretende alcançar 

Responsável pelo projeto Autores, editoras parceiras Observação da prática da 

oralidade e prática da 

oralidade por meio de 

entrevista com os autores. 

 

Como Onde Quando 

- realizar passeios à sala de 

leituras e/ou feiras do livro. 

Locais sugeridos pelos 

professores e/ou 

estudantes. 

Junho a Novembro 
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Quem Com o quê 
Aprendizagens que 

se pretende alcançar 

Responsável pelo projeto Ônibus. Estimular os alunos a 

buscar nos passeios e nos 

ambientes de leitura 

possibilidades de acesso 

e realização das práticas 

ligadas ao letramento 

oportunizando espaços 

diferentes da sala de aula. 

 

Como Onde Quando 

- promover feiras de troca e/ou 

venda de livros. 

Na escola ou fora dela Junho a Novembro 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que 

se pretende alcançar 

Responsável pelo projeto, 

professores, coordenadores, 

direção 

Autores, editoras parceiras 

etc. 

Através de um acervo 

maior, proporcionar ao 

aluno mais opções de 

leitura e condições de 

adquirir novos livros de 

maneira acessível. 

 

Como Onde Quando 

- promover sessões de cinema 

durante a semana, no intervalo, 

com filmes sugeridos pelos 

professores ou pelos estudantes. 

Escola Junho a Novembro 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que 

se pretende alcançar 

Responsável pelo projeto Equipamentos eletrônicos 

ou ônibus. 

Estimular os alunos a 

observar, nos filmes 

assistidos, uma outra 

forma de leitura, crítica. 
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Como Onde Quando 

- promover cafés literários Escola Junho e Dezembro 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que 

se pretende alcançar 

Responsável pelo projeto Autores, acervo da sala de 

leitura do CEF 02 

A prática da leitura e da 

oralidade. 

 

Como Onde Quando 

- realizar empréstimos de livros, 

sorteios e premiações para os 

estudantes leitores. 

Sala de leitura do CEF 02 Junho a Dezembro 

Quem Com o quê 
Aprendizagens que 

se pretende alcançar 

Responsável pelo projeto Acervo da sala de leitura do 

CEF 02 e contribuições de 

editoras parceiras. 

Leitura de tipos variados 

de textos. 

 

10) Cronograma: 

Fevereiro a Dezembro. 

11) Bibliografia/referências: livros, artigos, revistas, vídeos, sites... 

Os textos, livros, filmes, autores e demais instrumentos de apoio a serem utilizados 

durante a execução do projeto serão determinados ao longo do ano juntamente com a 

equipe de coordenação e professores do CEF 02 do Paranoá e serão, posteriormente, 

anexados ao projeto em questão. 

12) Revisão bibliográfica 

É fundamental que se consulte a bibliografia sobre o tema que se pretende abordar 

no projeto e se faça uma revisão bibliográfica, que servirá como aporte teórico ao seu 

desenvolvimento. 

13) Acompanhamento e avaliação 

13.1) Como será feito o acompanhamento do projeto? 

Será realizado por todas as pessoas envolvidas no projeto por meio de 

observação, registro de presença dos estudantes que necessitarão de maior 

acompanhamento e da confecção das fichas de empréstimos de livros da sala de leitura. 

13.2) Como serão medidos os efeitos do projeto? 
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Por meio dos resultados obtidos pelos estudantes nas avaliações subsequentes ao 

desenvolvimento do projeto e dos registros nas fichas de empréstimos de livros da sala de 

leitura. 

13.3) Avaliação 

Todo o material produzido pelos alunos, durante a participação no projeto poderá 

servir como produto de avaliação da realização do mesmo, bem como registros 

fotográficos e relatos dos estudantes. 

A leitura como facilitadora do processo ensino e aprendizagem e como meio de 

melhorar os resultados de aproveitamento do rendimento escolar, a qualidade de vida das 

pessoas da comunidade e do meio em que vivem é um instrumento valioso e poderoso no 

desenvolvimento escolar. Espera-se, com este projeto, que nossos estudantes passem a 

fazer uso mais frequente da sala de leitura e que isso possa proporcionar uma melhora 

significativa no processo de letramento, leitura e escrita de todos os envolvidos e que, 

acima de tudo, se reflitam em melhoria nos resultados de nossos estudantes em todos os 

componentes curriculares. 

Além disso, espera-se que a leitura seja facilitadora do processo de melhoria dos 

resultados de aproveitamento do rendimento escolar, da qualidade de vida das pessoas 

da comunidade e do meio em que vivem. Como afirma Harold Bloom: 

“Uma das funções da leitura é nos preparar para uma transformação, e a 

transformação final tem caráter universal” (2001). 

 

9. Estratégias de Avaliação no 3º ciclo e na EJA 

 

As estratégias avaliativas possuem característica formativa, independente do 

modelo. Ou seja, compreendemos, conforme interpretamos e assimilamos tanto em 

teorias específicas (PERRENOUD, 2004, 2010) quanto em documentos oficiais como o 

Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014c), a avaliação formativa não é um 

fim em si mesmo, mas observa o processo. Ao diagnosticarmos, intervimos para fazer 

balanços e o instrumento a ser usado nesses balanços avaliativos possui, 

necessariamente, um caráter formativo, resultante de um processo. Dentre as diversas 

possibilidades de avaliar, podem ser realizadas produções orais e escritas; atividades de 

pesquisa, atividades estéticas (ilustrações, desenhos, pinturas), exposições orais (aulas). 

Nesse contexto, chamamos avaliação formal àquela elaborada tendo em vista a 

verificação da aprendizagem individual do aluno. Ela, como dissemos, também é 

considerada formativa, já que é mais um dos instrumentos usados no processo de 
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verificação e faz parte da conclusão de um trabalho. Desse modo, não há, para nós, uma 

divisão estanque entre avaliação diagnóstica, formativa e somativa, defendida por autores 

como Luchesi (2003). Estrutura básica da avaliação formal: 

Será realizada pelos professores em seu horário de aula, quando assim o professor 

achar oportuno. 

Professores com alunos atendidos pela sala de recursos entregam as cópias para 

os professores responsáveis, pelo menos três dias antes da realização da avaliação. 

São elaboradas de 6 (seis) a 10 (dez) questões, devendo ter, necessariamente, 

questões mistas, objetivas – de assinalar, de verdadeiro ou falso, de enumerar etc. – e 

discursivas (no mínimo duas). 

Na EJA, cada professor, no início do semestre, apresenta sua proposta de estratégia 

para a coordenação e para os estudantes, após elaborá-la juntamente com seus pares 

nas primeiras coordenações. As propostas elaboradas seguem o que propõe as diretrizes 

de avaliação da SEEDF: 50% da nota para avaliação e 50% da nota para avaliação 

formativa. A avaliação formal também ocorre em uma semana específica e são dedicados 

3,5 pontos. Essa prova deve ter, necessariamente, 6 (seis) questões mistas, sendo, ao 

menos, duas discursivas. Os outros pontos são dedicados a uma produção de texto 

dissertativo-argumentativo e atividades processuais escolhidas pelos professores.  

 

9.1 Recuperação Contínua  

 

        Os professores relatam que os alunos não demonstram interesse em recuperar os 

conteúdos, porém entende-se que a avaliação contínua é um instrumento que dá a 

possibilidade do aluno conseguir avançar naqueles conteúdos que não conseguiram, já 

que o tempo de assimilação de cada um é diferente. 

 O professor precisa a todo o momento descobrir os alunos que apresentam 

defasagem em relação aos outros, por isso é feito um trabalho de revisão e 

diagnóstico dos conteúdos em que os mesmos possuem mais dificuldade. Segue 

abaixo algumas ações realizadas pelo grupo docente. 

 Selecionar poucos conteúdos, ou melhor, conteúdos mais importantes para 

aprofundá-los. Trabalhar esses conteúdos em diversos ângulos e perspectivas 

para que os alunos possam acompanhar. 

 Realizar atividades lúdicas que englobem os conteúdos a serem recuperados 

buscando gerar, dessa forma, uma aprendizagem mais significativa. 

 Refazer a prova de forma que o aluno perceba onde e porque aconteceu o erro. 
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Na EJA, a recuperação contínua é realizada de acordo com o que é proposto nas 

diretrizes da SEEDF. 

 

9.2 Regime de Progressão Parcial com Dependência 

 

A escola não possui estrutura física para que as aulas aconteçam em turno contrário, 

dessa forma os professores orientam e passam trabalhos para serem realizados em casa.  

As famílias são avisadas e assinam um termo de compromisso se comprometendo com a 

entrega dos trabalhos na data certa e de acompanharem o desenvolvimento dos mesmos. 

Os alunos e professores serão avisados no 1º bimestre e os trabalhos serão realizados a 

partir do 3º bimestre. Com o sistema de ciclos, a dependência está em processo de 

revisão de sua funcionalidade. 

 

9.3. Acompanhamento contínuo do aluno em termos de comportamento e realização 

de tarefas e cuidado com materiais (livros, cadernos etc.) 

 

A escola usa o aplicativo Airtable  e uma ficha de ocorrências a fim de observar 

aspectos disciplinares, como comportamento em sala, cuidado com patrimônio etc. Além 

disso, tantos os professores quanto coordenação e direção/ supervisão acompanham a 

realização das tarefas e trabalhos dos alunos e, caso haja quebra de combinados e não 

realização dos trabalhos são tomadas medidas que vão desde a advertência oral até a 

transferência de instituição, nos termos do artigo 310, Regimento da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal (2019). Esse controle é feito pela direção e, eventualmente, 

pelos professores em parceria com a direção. 

 

      9.4. Distribuição da pontuação 

 

Embora a pontuação final não deve ser um foco, mas o resultado de um processo, é 

importante ressaltarmos os critérios básicos de distribuição de notas: 

 50% do total dos pontos distribuídos em avaliações diversas – trabalhos de 

pesquisa, em grupo, atividades de caderno etc. 

 Até 50% distribuídos em testes individuais – avaliações formais, testes em duplas, 

testes com consulta. 

 Qualquer configuração distinta dessas, é importante que seja comunicado à 

coordenação e à gestão, a fim de se acompanhar o processo avaliativo do 
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professor, tendo instrumentos para, inclusive, argumentar tal processo 

oportunamente. 

Ainda no noturno observa-se a seguinte configuração: 

 50% da nota para avaliação sem consulta, distribuído da seguinte forma: 3,5 

pontos para avaliação e 1,5 ponto para a redação. 

 50%: atividades diversificadas: trabalhos, pesquisas, atividades. 

Desde o segundo semestre de 2016, a escola adotou um projeto de produção textual, 

como foco em texto dissertativo-argumentativo, nas turmas de 1º ao 3º ano do 3º 

segmento da EJA. A avaliação cobra as mesmas competências do ENEM e é elaborada e 

corrigida pela equipe de professores de Língua Portuguesa depois, a nota atribuída é 

repassada a todas as disciplinas. Por esse motivo, todos os estudantes, mesmo aqueles 

que não cursam a disciplina, devem realizar a avaliação. 

 
É importante ressaltar que o caderno é um instrumento pedagógico importante que 

precisa ser considerado no processo, já que é onde o aluno faz registros. Por isso, 

sempre trabalhamos a importância de se valorizar o caderno como lugar de tomada de 

notas, registros de datas conteúdos de avaliações, além de ser um importante meio de 

contato com a família.  

 

9.5 Conselho de Classe 

 
No diurno, os conselhos de classe da escola ocorrem ordinariamente ao término de 

cada bimestre e reúne o grupo de professores de cada turma conjuntamente com a 

coordenação/direção da escola, OE, psicóloga, sala de recursos, alunos representantes 

de turma e vice, para registrar e ou avaliar os alunos com um todo, bem como solicitar 

atendimentos, fazer convocações ou encaminhamentos. Esse conselho visa identificar e 

encaminhar casos de desempenhos insatisfatórios ou disciplinares ao OE, alunos 

suspeitos de serem pessoas com deficiência, à Sala de Recursos e alunos suspeitos com 

transtornos para a psicóloga. Os casos de alunos faltosos, seus nomes são 

encaminhados para o conselho tutelar pelo OE. Nesse momento, são sinalizados os 

alunos que foram destaque ao longo do período. Faz-se a leitura do pré-conselho da 

turma para que os presentes tomem ciência. Como apontado antes, teremos os seguintes 

conselhos este ano: 

 Auto-avaliação das turmas/ pré-conselho: em que membros da gestão e 

da coordenação, juntamente com o professor-regente do horário em que 

ocorrerá essa ação, mediarão esse pré-conselho junto com representantes e 
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alunos a fim de se avaliarem aspectos como: atendimentos gerais da escola, 

estrutura física, o processo de aprendizagem realizado. Este ano faremos 

online. 

 Conselho de Classe participativo: realizado após a realização de 

avaliações e pouco antes do fechamento dos bimestres, incluem-se neste 

processo os representantes de alunos que trazem demandas visualizadas 

no pré-conselho, em um momento inicial, e os professores, que fazem 

balanços de cada aluno da turma em discussão. O ideal é que participem 

outros membros como os pais, por isso, esperamos encontrar formas de 

fortalecer esse processo; 

 Pós-conselho: devolutiva aos alunos e pais (reunião de pais) sobre os 

aspectos discutidos no Conselho de Classe, informes gerais e entrega de 

boletins. Com a implementação dos ciclos, com a prática, serão estudadas 

formas mais eficazes de se fazer essa devolutiva. 

Na EJA, no noturno, após o tempo equivalente ao fechamento de um bimestre, os 

professores encaminham ao OE os alunos que até o momento não atingiram um bom 

rendimento. Ao término de cada semestre, após a aplicação da recuperação processual, 

os professores também se reúnem para discutir/avaliar casos de alunos que ficaram 

retidos em apenas uma disciplina e que ainda requerem atenção. 

10.  Plano de ação para Implementação da PP 

 

10.1- Gestão pedagógica 

      Objetivos: 

 Criar um espaço democrático destinado à participação ativa da comunidade. 

 Desenvolver a consciência crítica e a sensação de pertencimento ao espaço 

escolar. 

 Proporcionar espaço acolhedor, pautado na observação, no diálogo e na 

possibilidade efetiva de enfrentamento aos desafios escolares e sociais. 

 Construir uma escola em que o conceito do respeito às especificidades dos grupos 

seja algo natural de forma a garantir a qualidade de ensino educacional a cada um 

dos nossos alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respon- dendo a 

cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. 

      Metas: 

 Aumentar a participação da Comunidade Escolar em 10%. 
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 Destinar algumas Coordenações Coletivas para a Formação Contínua dos 

professores.  

 Realizar integralmente os Projetos citados neste documento. 

     Ações:  

 Reunir o Conselho Escolar a cada bimestre, ou sempre que se fizer necessário. 

 Reelaborar coletiva e continuamente a Proposta Pedagógica – PP da unidade 

escolar, durante a nossa gestão. 

 Priorizar o cumprimento da Proposta Pedagógica tendo em vista assegurar o 

direito à aprendizagem dos estudantes.  

 Trabalhar valorizando o espaço da Educação Especial, Inclusão Social e 

Educacional. 

 Incentivar a participação dos alunos nos exames nacionais ENCCEJA, ENEM, 

SAEB/IDEB propiciando a formação e a inserção dos estudantes nos espaços de 

formação pessoal e profissional. 

 Trabalhar na perspectiva de uma escola plural, diversificada e ancorada na 

Educação em e para os Direitos Humanos. 

 Construir coletivamente espaços culturais de diálogos e discussões, valorizando 

outras linguagens.  

 Estabelecer critérios avaliativos construídos e discutidos com estudantes e 

professores. 

 Criar processos avaliativos reformulados, e repensados coletivamente (Prova 

Multidisciplinar e interdisciplinar). 

 Avaliar  as partes: Formativa, Processual e Contínua. 

 Boletim Quantitativo e Boletim Qualitativo. 

 Atuar junto aos Conselhos de Classe, debatendo e detectando problemas, 

auxiliando nas soluções imediatas. 

 Trabalhar na perspectiva dos Ciclos de aprendizagem. 

 Mediar o corpo docente e o discente, para que as propostas pedagógicas e 

curriculares possam ser desenvolvidas de forma eficaz e eficiente. 

 Fortalecer os laços e os meios para o entrosamento entre a Escola e a 

comunidade. 

 Apoiar o funcionamento eficaz da biblioteca e Melhorar o acervo bibliográfico. 

 Acrescentar ao calendário escolar as celebrações festivas, culturais: festa junina, 

consciência negra, projetos, feiras, amostras e intervalo cultural; 
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 Projeto de Transição (9ºano) 

 Continuar incentivando a prática desportiva. 

 Realizar jogos escolares e incentivar a participação dos nossos atletas em jogos 

escolares locais, regionais e nacionais. 

 Estruturar, junto ao OE, projetos consistentes para ofertar, aos alunos da EJA e 

dos 9º anos, orientações vocacional profissional (OVP) e Projetos de vida (PPV).  

 Intensificar os diálogos para a mediação de conflitos. 

 Trabalhar junto à sala de recursos, dialogando, orientando os 

pais/professores/alunos, assegurando os direitos aos estudantes laudados.  

 Promover campanha de conscientização com o cuidado do e a conservação do 

patrimônio público. 

 Buscar parcerias;  

 Valorizar os profissionais da educação;  

 Proporcionar momentos de leitura e discussão da Proposta Pedagógica com os 

professores nas coordenações. 

Indicadores:  

 Indíce de aprovação. 

 Melhoria dos resultados nos exames nacionais ENCCEJA, ENEM, SAEB/IDEB. 

 Aumento na frequência escolar. 

Responsáveis: 

 Direção, Supervisão, Coordenação, EEAA, OE, Sala de Recursos, Professores. 

Prazos: 

 Fevereiro a dezembro de 2020. 

Recursos: 

 P.P. 

 Coordenações coletivas. 

 Projetos. 

 Exames nacionais e avaliações formativas. 

 Atividades Extracurriculares. 

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

     Objetivos: 

  Assegurar o acesso e a permanência do aluno na escola, ofertar-lhe um ensino 

público de qualidade, num ambiente organizado e estimulador para que o aluno 
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sinta-se entusiasmado em aprender; Diminuir a evasão dos alunos do período 

matutino, vespertino e noturno, este último devido à carga horária de trabalho e 

estudos.  

 Transformar o ensino num formato mais dinâmico com o maior uso das tecnologias 

educacionais. 

Metas: 

 Minimizar em 5% a defasagem de aprendizagem em razão das muitas faltas. 

 Tornar as ações que serão realizadas ao longo do ano de conhecimento de todos, 

através de reuniões bimestrais. 

Ações: 

 Propiciar discussões e leitura com os educandos, sobre diversidade de gênero, 

discriminação em geral ou bullying, para um ambiente escolar mais harmonioso; 

 Aumentar a participação dos pais na vida escolar de seus filhos, bem como da 

escola como um todo, através de reuniões participativas e apresentações de 

projetos realizados pelos alunos, fazendo com que os mesmos valorizem o espaço 

educativo.  

 Oferecer capacitação aos professores para trazer clareza e objetividade nas 

avaliações de forma que estejam em consonância com as Diretrizes Curriculares; 

 Promover ambientes saudáveis de valorização profissional para manter o corpo 

docente integrado; 

 Promover uma maior utilização da Biblioteca e o uso em sala de aulas das 

tecnologias disponíveis na escola. 

  Firmar parcerias com as Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal para 

que seja oportunizadas palestras sobre a vivência profissional dentro das carreiras 

de nível superior a fim de despertar nossos alunos para a continuidade dos 

estudos;  

 Promover reuniões, palestras que abordem assuntos de interesse da comunidade 

escolar, com profissionais que possam auxiliar aos pais em suas dificuldades 

quanto à compreensão de seu papel na vida escolar de seus filhos. 

 Promover estudos sobre avaliação, seus objetivos, critérios e instrumentos 

diversos. 

     Indicadores: 

 Indíce de aprovação. 

 Melhoria dos resultados nos exames nacionais ENCCEJA, ENEM, SAEB/IDEB. 
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 Aumento na frequência escolar. 

     Responsáveis: 

 Direção, Supervisão, Coordenação, EEAA, OE, Sala de Recursos, Professores. 

 Pais e responsáveis.  

     Prazos: 

 Fevereiro a dezembro de 2020. 

     Recursos: 

 P.P. 

 Coordenações coletivas. 

 Projetos. 

 Exames nacionais e avaliações formativas. 

 Atividades Extracurriculares. 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

Objetivos: 

 

  Envolver a comunidade nas decisões e definições das ações a serem realizadas 
nos programas nos quais a escola está inserida. 

 

 Ofercer momentos educacionais, culturais, esportivos, pedagógicos , e atividades 
extracurriculares coma intenção de  integrar as famílias e toda a comunidade 
escolar. 
 

 

 

 

Metas: 

 Ativar integralmente os colegiados: APAM e Conselho Escolar que pouco 

participam no processo de acompanhamento e tomada de decisões no contexto 

escolar. 

 Tornar o Grêmio Estudantil 100% atuante. 

Ações: 

 Estimular através de reuniões e de conscientização um relacionamento cooperativo 

de trabalho com pais, alunos e demais segmentos da comunidade escolar, a fim de 

tornar a participação mais efetiva por parte do colegiado nas tomadas de decisões. 

 Promover reuniões em horários condizentes com a realidade da comunidade 

escolar;  
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 Promover a formação de uma Comissão de Formatura semestral com alunos, pais, 

professores e OE (diurno e noturno); 

 Ativar os colegiados: APAM e Conselho Escolar que pouco participam no processo 

de acompanhamento e tomada de decisões no contexto escolar;  

 Articular processos de integração da escola com a comunidade;  

 Implantar um projeto que permita que alunos e comunidade usem os ambientes 

esportivos do colégio sempre que houver necessidade; 

 Realizar cursos/palestras de formação para o Grêmios Estudantil; 

 Disponibilizar um espaço físico para o Grêmio Estudantil e para a APMF, com 

equipamentos e materiais; 

     Indicadores: 

 Criação do Grêmio Estudantil. 

 Participação mais efetiva da APAM  e dos Conselhos Escolares nas reuniões e 

assembleias. 

     Responsáveis: 

 Direção, Supervisão, Coordenação, EEAA, OE, Sala de Recursos, Professores. 

 Pais e responsáveis.  

     Prazos: 

 Fevereiro a dezembro de 2020. 

Recursos: 

 Reuniões e Assembleias. 

 Grêmio Estudantil. 

 Projetos e Atividades Extracurriculares. 

GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos: 

 Estimular profissionais mais envolvidos e comprometidos com as ações educativas 

propostas pela escola. 

 Proporcionar conhecimento aos pais, a fim de compreender a organização das 

atividades e espaços escolares. 

 Proporcionar momentos de maior integração entre a comunidade escolar e os 

professores, a fim de estreitar os vínculos existentes. 

Metas: 

 Realizar reuniões bimestralmente com pais e responsáveis. 

 Reunir o Conselho Escolar mensalmente para avaliação deste plano e demais 
demandas da escola. 
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Ações: 

 Promover encontros, tais como Café Educativo, tarde esportiva, etc; 

 Realizar sempre que possível encontros de pais/responsáveis e parceiros para 

ouvi-los; 

Indicadores: 

 Participação mais efetiva da APAM  e dos Conselhos Escolares nas reuniões e 

assembleias. 

 Participação mais efetiva dos responsáveis nas reuniões e Atividades Extra 

curriculares. 

     Responsáveis: 

 Direção, Supervisão, Coordenação, EEAA, OE, Sala de Recursos, Professores. 

 Pais e responsáveis.  

     Prazos: 

 Fevereiro a dezembro de 2020. 

Recursos: 

 Reuniões e Assembleias. 

 Projetos. 

 Atividades Extracurriculares. 

 

 

 

 

 

GESTÃO FINACEIRA 

Objetivos: 

 Proporcionar momentos de discussão coletiva referente a utilização dos recursos 
financeiros na manutenção e conservação da escola, bem como em outras 
atividades promovidas no espaço escolar. 

 Fortalecer o Conselho Fiscal. 

 Priorizar as políticas de inclusão Social (Estudantes Especiais). 

 Prestar contas à Comunidade Escolar de todas as verbas e recursos 
disponibilizados à escola; 
 

Metas: 

 Reunir o conselho fiscal mensalmente. 

 Executar 100% das verbas. 

 Prestar contas e ser 100% transparente. 
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Ações: 

 Manter o diálogo constante entre os diversos setores. 

 Realizar consultas periódicas sobre as reais necessidades de compra de materiais 

e equipamentos junto a todos os segmentos da UE. 

 Implantar um sistema de sugestões, solicitações e críticas, de forma permanente. 

 Realizar a manutenção e melhoria do espaço físico. 

 Promover formação, através de palestras e cursos, com o objetivo de despertar os 

funcionários para a importância de sua participação ativa na elaboração e 

cumprimento de ações no cotidiano escolar. 

 Reservar 20% da verba destinada ao pedagógico do PDAF para a EJA; 

 Apresentar propostas e justificativas para aplicabilidade das verbas públicas PDAF 
e PDDE; 

 Solicitar Emendas Parlamentares para apoiar as construções, manutenções e 
reformas dos espaços dentro da escola. 

     

    Indicadores: 

 Execução das verbas. 

 Prestação de contas. 

     Responsáveis: 

 Conselho Fiscal.  

     Prazos: 

 Fevereiro a dezembro de 2020 

     Recursos: 

 Verbas PDAF, PDDE, Emendas Parlamentares. 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Objetivos: 

 Garantir a qualificação das informações declaradas anualmente ao Censo Escolar 
nos termos da legislação vigente. 

 Garantir a prestação de informações solicitadas pela Coordenação Regional de 
Ensino e pelos órgãos próprios da SEEDF. 
 

Metas: 

 Assegurar a qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las, 
continuamente, por meio do sistema informatizado, como Ieducar e SEI. 

 Garantir a continuidade das atividades administrativas como casos de 
movimentação, aposentadoria e outros processos dos servidores desta UE. 

 Garantir a continuidade dos serviços de secretaria como declarações, históricos e 
outras necessidades da comunidade escolar; 
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Ações: 

 Fiscalizar o cumprimento da carga horária dos servidores efetivos, bem como de 
servidores terceirizados. 

 Atender, orientar e encaminhar as demandas da secretaria; 

 Consultar ao DODF, ao site da SEEDF, ao e-mail da Secretaria Escolar; 

 Estudar a Legislação vigente aplicada às demandas da Secretaria Escolar;  

 Auxiliar as professores via Rede Social para acesso ao I-Educar; 

 Preparar Planilhas e Relatórios para controle interno das informações da 
Secretaria Escolar.  

 Fornecer, organizar e assegurar informações que constarão na folha de 
frequência; 

 Editar Certificado e Histórico para os alunos; 

 Enviar documentos via E-mail; 

 Realizar a prévia de pagamento e disponibilizar aos professores;  

 Estudar as orientações relativas a folha de ponto dos servidores; 

 Organizar o mapa de merenda. 

  
     Indicadores: 

 Folha de ponto. 

 SEI. 

 I-EDUCAR. 

Responsáveis: 

 Direção, secretaria e administrativo 

     Prazos: 

 Fevereiro a dezembro de 2020 

     Recursos: 

 SEI. 

 I-EDUCAR. 
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ANEXO 1. Desempenho escolar dos/as alunos/as, segundo CENSO realizado em 2019: aprovação, reprovação e abandono 
 

 

 
6º ano 

Matrícula final 327 alunos 

Taxa de aprovação 92,04% 

Taxa de aprovação com dependência 0 % 

Taxa de reprovação (por falta) 5,8% 

Abandono 2,1% 

 

 
7ª ano 

Matrícula final 361 alunos 

Taxa de aprovação 64,5% 

Taxa de aprovação com dependência 11,3% 

Taxa de reprovação 18% 

Abandono 6,09% 

 

 
8ª ano 

Matrícula final 91 alunos 

Taxa de aprovação 89% 

Taxa de aprovação com dependência 0% 

Taxa de reprovação (por falta) 6,5% 

Abandono 4,4% 

 

 
9ª ano 

Matrícula final 286 alunos 

Taxa de aprovação 78,3% 

Taxa de aprovação com dependência 0% 

Taxa de reprovação 15% 

Abandono 6,6% 
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ANEXO 2: Currículos elaborados pelos componentes no CEF 02 do Paranoá.  
(O presente documento está em processo de atualização, neste ano de 2020, em corfomidade com o 
Currículo em Movimento do Distrito Federal – 2018 e com a nova Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC). 
  
 

GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PARANOÁ 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 02 DO PARANOÁ 

 

CURRÍCULO DO 3º CICLO 

 

Princípios norteadores 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

 

Bloco 1 

Ano  6º 

Componente curricular Arte 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

1º  1 Localizar e analisar em produções artísticas o uso de elementos básicos da linguagem visual (a – 

conceito e exemplos de linguagens visuais; b – produção de atividades por meio da teoria das cores). 

2 Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento (a – 

conceito e finalidades da arte em diferentes contextos históricos e sociais). 

2º  3 Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rupestre brasileira e das demais 

manifestações artísticas ao longo da história. (períodos Neolítico e Paleolítico). 

3º  4 Conhecer os diferentes tipos de desenho, a simbologia das cores em diferentes culturas e sociedades. 

(a – estudo das matrizes culturais brasileiras – indígena, africana, europeia e demais povos imigrantes e 

sua influência na formação da arte e da cultura nacional). 

4º  5 Ter apreendido e sistematizado o conteúdo já aplicado no decorrer do ano e ter fruição de produção 

artística (prova e/ou trabalho). 

 

Bloco 1 

Ano  7º 

Componente curricular Arte 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

Documentos norteadores: Currículo em Movimento da Educação Básica/ Base Nacional Comum Curricular. 

Eixos temáticos transversais: Educação para a diversidade; Cidadania e Educação em e para a os direitos 

humanos; Educação para a Sustentabilidade. 

Princípio integrador dos currículos: prática social/ contextualização dos conteúdos (letramentos); motivação/ 

prazer (ludicidade). 

Identificar os elementos da linguagem visual: cor, ponto, linha, plano, textura, figura, ritmo, volume, proporção, 

equilíbrio, simetria, bidimensionalidade, tridimensionalidade 

Identificar os elementos da linguagem visual: cor, ponto, linha, plano, textura, figura, ritmo, volume, 
proporção, equilíbrio, simetria, bidimensionalidade, tridimensionalidade, com foco na capacidade de 

discernimento dos diferentes tipos de arte e reconhecer seus estilos. 
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Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

1º  1 Localizar e analisar em produções artísticas o uso de elementos básicos da linguagem visual; 

2 Reconhecer a produção visual como produto cultural sujeito à análise e ao entendimento; 

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

estilos/movimentos artísticos. (a – Renascimento – principais características da arquitetura, uso da 

perspectiva, do claro/escuro e realismo da pintura; ideais clássicos de beleza; criação de volumes e 

jogo de luz e sombra da escultura e pintura resultantes de uma interpretação científica da realidade. 

Obras dos grandes mestres do Renascimento.) 

2º  4 Compreender a evolução do homem a partir da apreciação da arte rupestre brasileira e das demais 

manifestações artísticas ao longo da história; 

5 Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de expressões artísticas responsáveis pela formação da 

arte brasileira, além de identificar diversos artistas e suas características. (a – Barroco como o primeiro 

estilo artístico brasileiro, diferenças regionais e a contribuição do negro em seu desenvolvimento). 

3º  6 Conhecer os diferentes tipos de desenho, a simbologia das cores em diferentes culturas e sociedades. 

(a – arte afro/brasileira); 

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

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

gênero, crença, religião ou de qualquer natureza.  

4º  8 Ter apreendido e sistematizado o conteúdo já aplicado no decorrer do ano e fruição de produção 

artística. (a – prova e/ou trabalho). 

 

 

Bloco 2 

Ano  8º 

Componente curricular Arte 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

1º  1 Desenvolver a capacidade e leitura e análise de elementos das artes visuais, contextualizando-os em 

estilos/movimentos artísticos. 

2 Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte (artes 

visuais, dança, música, cênicas) em culturas diversas. (a – história e conceito da evolução da fotografia 

etc.) 

2º  3 Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de expressões artísticas responsáveis pela formação da 

arte brasileira, além de identificar diversos artistas e suas características. 
4 Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, 

respeitando a própria produção e a de colegas. (a – arte na América latina em obras de Frida Kahlo, 

Diego Rivera, José Clemente Orozco e outros). 

3º  5 (Re)conhecer a importância do diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, reforçando a 

importância da Arte na formação da sociedade por meio de estilos/movimentos artísticos e culturais, 

bem como identificá-los dentro do contexto histórico vigente. (a – Movimento Modernista Brasileiro – 

novas tendências da arte brasileira e sua relação com diversas culturas). 

4º  6 Ter apreendido e sistematizado o conteúdo já aplicado no decorrer do ano e fruição de produção 

artística. (prova e/ou trabalho) 

  

 

Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, entendimento e fruição da produção visual. 
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Bloco 2 

Ano  9º 

Componente curricular Artes 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Perceber os desdobramentos de tendências de novas profissões ligadas à arte e às tecnologias 

contemporâneas (a – fotografia, arte concreta, arte por computador, videoarte etc.). 

2º  2 Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, 

respeitando a própria produção e a de colegas. 

3 Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte, de 

modo que os utilizem nos trabalhos pessoais, identifique-os e interprete-os na apreciação e 

contextualizá-los culturalmente. (a – fotografia, arte concreta, arte por computador, videoarte, etc.). 

3º  4 Produzir em seu próprio estilo elementos de arte de forma que possa construir uma relação de 

autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético. (a – arte contemporânea no 

Brasil e no DF – artistas da comunidade). 

4º  5 Ter apreendido e sistematizado o conteúdo já aplicado no decorrer do ano e valer-se desse 

conhecimento para a fruição de produção artística. (a – prova e/ou trabalho). 

        
 
CIÊNCIAS NATURAIS 

 

Bloco 1 

Ano  6º  

Componente curricular Ciências Naturais 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Compreender conceitos básicos de Ciências Naturais para melhor inter-relação de seres vivos com o 

ambiente, reconhecendo o ser humano como parte integrante da natureza e transformador do meio em 

que vive (exemplos.:  espécie, populações, habitat, nicho ecológico, cadeia e teia alimentar. 

2º  2 Aprimorar a cidadania ambiental em uma visão prospectiva, crítica e transformadora de desafios 

ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações. (exemplo: a destinação do “lixo”). 

3 Reconhecer a existência de outros planetas e a possibilidade de vida neles. 

 

3º  4 Compreender, de forma básica, o universo e o planeta Terra, teorias sobre a origem da vida (teoria do 

Big Bang e o Criacionismo) e condições necessárias para a vida na Terra, bem como a interação de 

seres vivos com a água, o ar e o solo. 

5 Compreender a formação do planeta interna e externamente. (exemplos: formação de vulcões, 

terremotos e montanhas). 

4º  6 Compreender a importância de ecossistemas, suas inter-relações e noções de sustentabilidade, assim 

como transformações do ambiente causadas por interferência humana e sua relação com o 

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

Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em espaços bidimensional e tridimensional em 

diferentes possibilidades expressivas. 

 

Reconhecer a importância da preservação do meio ambiente (o problema da poluição e do lixo). 

Compreender os períodos diurno e noturno. 

Conhecer a composição do interior da Terra. 

Compreender a importância do gás oxigênio para os seres vivos. 
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equilíbrio/desequilíbrio ambiental, identificando medidas de proteção e recuperação (exemplos: evitar 

queimadas e desmatamento). 
 

 

Bloco 1 

Ano  7º  

Componente curricular Ciências Naturais 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Classificar os seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família gênero e espécie (trabalhos manuais 

para facilitar visualização). 

2 Conhecer as características dos vírus, das bactérias e dos protozoários (seres unicelulares/acelulares) 

e relacionar esses micro-organismos a doenças. 

2º  3 Explicar a fotossíntese e a respiração celular. 

4 Conhecer os grupos de plantas e algas e perceber sua importância ecológica. 

3º  5 Identificar o grupo dos vertebrados. 

4º  6 Identificar o grupo dos invertebrados. 

 

 

Bloco 2 

Ano  8º 

Componente curricular Ciências naturais 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  Compreender a organização celular e os diferentes tipos de tecidos. 

2º  Diferenciar e compreender o funcionamento dos sistemas que formam o corpo humano. 

3º  Relacionar a interação do corpo humano com o ambiente. 

4º  Entender o processo de reprodução, transmissão de caracteres hereditários, DST’s e métodos 

contraceptivos. 
 

 

Bloco 2 

Ano  9º 

Componente curricular Ciências Naturais 

 

Reconhecer o que a ecologia estuda (exs.: espécie, população, comunidade, ecossistema). 

Diferenciar ser vivo de ser bruto. 

Reconhecer que nosso corpo é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas. 

- Compreender os processos evolutivos e de seleção natural. / - Diferenciar os tipos de relações ecológicas. / - 

Classificar os seres vivos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. / - Conhecer as principais 

características dos vírus, bactérias e protozoários. 
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Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1. Identificar as propriedades da matéria, bem como seus principais elementos químicos constituintes; 

2. Diferenciar os modelos atômicos e a atual classificação periódica dos elementos. 

2º  1. Distinguir os tipos de ligações químicas, relacionando com a formação de moléculas e/ou 

substâncias e misturas; 

2. Reconhecer e caracterizar as Funções Químicas, representando e balanceando Reações Químicas do 

dia-a-dia. 

3º  1. Compreender conceitos e aplicações de Movimentos, Força e Gravidade; 

2. Relacionar tópicos de Trabalho e transferência de Energia no uso de Máquinas Simples pela 

sociedade. 

4º  1. Entender os tipos de Calor e as variações de Temperatura da matéria; 

2. Caracterizar tipos de Ondas (Som e Luz), reconhecendo no meio sua importância e utilização; 

3. Compreender o funcionamento de circuitos elétricos, reconhecendo conceitos de Eletricidade e 

Magnetismo utilizados no cotidiano. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Bloco 1 

Ano  6º 

Componente curricular Educação Física 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Participar de atividades recreativas que possibilitem combinação de habilidades motoras básicas e 
introdução de habilidades motoras específicas; 

2 Conhecer noções básicas de higiene e alimentação voltadas para um estilo de vida saudável e 

sustentável; 

3 Conhecer a luta olímpica como prática cultural local e da Unidade de Ensino. 

2º  4 Resgatar brincadeiras e jogos, vivenciando-os para ampliação de oportunidades lúdicas; 

5 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, reforçando conceitos de cidadania; 

6 Conhecer e participar de jogos, lutas, esportes, ginásticas e atividades rítmico-expressivas e suas 

relações com o desenvolvimento de capacidades físicas e elementos psicomotores; 

7 Conhecer o Atletismo como prática cultural local e atividade emergente na cidade. 

3º  8 Perceber, respeitar e valorizar as diferenças individuais, aproveitando situações de conflito como 

Reconhecer a organização da célula (Animal e Vegetal), bem como a função e constituição dos vários tipos de 

tecidos e órgãos. 

Caracterizar e entender o funcionamento dos Sistemas que compõem o Corpo Humano (os quais buscam a 

homeostase corporal). 

Compreender o processo de Reprodução Humana, distinguindo os vários tipos de métodos contraceptivos 

existentes, visando a prevenção de DST’s. 

Combinar habilidades de coordenação motora grossa (correr, pular, girar, chutar, arremessar, etc.); 

Participar de atividades em grupo; 

Apresentar higiene adequada ao ambiente escolar (ausência de sujeira visível no corpo, dentes e uniforme). 
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momentos de aprendizagem e de valorização do diálogo; 

9 Vivenciar situações-problema por meio de brincadeiras e jogos; 

10 Valorizar o outro como agente formador, parte integrante do processo de aprendizagem. 

4º  11 Compreender a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente 

padrões divulgados pela mídia e evitando o consumismo e o preconceito; 

12 Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o autoconhecimento, reconhecendo suas 

capacidades e limitações através de atividades rítmicas, expressivas e esportivas. 

 

 

Bloco 1 

Ano  7º 

Componente curricular Educação Física  

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades às características da atividade; 

2 Vivenciar exercícios de alongamento conscientizando-se sobre musculaturas diretamente 

relacionadas ao equilíbrio corporal; 

3 Colaborar na organização de campeonatos, gincanas e outros eventos em âmbito escolar (JEPI); 

4 Introdução ao futsal: origem e fundamentos. 

2º  5 Vivenciar variados papéis assumidos no contexto esportivo (goleiro, defensor, atacante, técnico, 

torcedor, árbitro); 

6 Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, recreativas ou cooperativas 

desvinculadas de resultado; 

7 Introdução ao handebol: origem e fundamentos. 

3º  8 Conhecer conceitos necessários para a prática de atividade física que proporcionem benefícios à 

saúde; 

9 Introdução ao basquete: origem e fundamentos; 

10 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação de todos nas 

atividades propostas. 

4º  11 Introdução ao voleibol: origem e fundamentos; 

12 Conhecer funções orgânicas relacionadas com a atividade (frequência cardíaca, frequência 

respiratória e pressão arterial). 
 

 

Bloco 2 

Ano  8º 

Componente curricular Educação Física 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer seu próprio corpo, suas capacidades físicas e as dos outros; 

Trabalhar em equipe e resolver situações-problemas inseridas em jogos e brincadeiras; 

Identificar e refletir sobre conflitos no dia a dia. 

 

 

 

 

 

Compreender os aspectos básicos (estrutura e fundamentos), do futsal, do voleibol, do handebol e do 

basquete; 

Ter noção sobre saúde e a relação com atividade física. 
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Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Conceituar e vivenciar a inclusão social e a diversidade cultural; 

2 Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas ao Handebol/Voleibol. 

2º  3 Conhecer e vivenciar as técnicas e ou táticas relativas ao Futsal/Voleibol; 

4 Perceber, respeitar e valorizar diferenças individuais (gênero, etnias, orientações sexuais, classes 

sociais, biótipos etc.), aproveitando situações de conflito como momentos de aprendizagem e 

valorização do diálogo. 

3º  5 Conhecer noções básicas de nutrição associadas a um estilo de vida saudável (diferenças entre 

nutriente e alimento, hábitos de alimentação/classes e funções); 

6 Conhecer aspectos relacionados à contração muscular e funcionamento do coração; 

7 Conhecer e vivenciar as técnicas e/ ou táticas relativas ao Basquetebol/Voleibol. 

4º  8 Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo seu contexto cultural; 

9 Conhecer e vivenciar atividades rítmico-expressivas; 

10 Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e danças vivenciando-os para ampliação de 

oportunidades motoras. 

 

 

Bloco 2 

Ano  9º 

Componente curricular Educação Física 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Reconhecer as influências da nutrição no desempenho da atividade física, bem como algumas 

comorbidades associadas a um estilo de vida considerado não saudável; 

2 Conhecer substâncias utilizadas no contexto esportivo e seus efeitos (suplementos, anabolizantes e 

dopping); 

3 Aplicar e aperfeiçoar as técnicas e ou táticas relativas ao Handebol/Voleibol. 

2º  4 Compreender conceitos básicos de anatomia e fisiologia humanas; 

5 Aplicar e aperfeiçoar as técnicas e ou táticas relativas ao Futsal/Voleibol. 

3º  6 Estabelecer relação entre funções orgânicas e atividade física, sendo capaz de elaborar um programa 

básico de condicionamento físico; 

7 Aplicar e aperfeiçoar as técnicas e ou táticas relativas ao Basquetebol/Voleibol. 

4º  8 Conhecer conceitos básicos de primeiros socorros. 

9 Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, compreendendo seu contexto cultural 

        
 
GEOGRAFIA 

 

Bloco 1 

Ano  6º  

Componente curricular Geografia 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

Identificar as várias formas e conceitos nutricionais relacionadas a prática diária e a saúde humana; 

Identificar os conceitos de inclusão e discriminação, diversidade e gênero. 

 

Compreender o Espaço Geográfico na sua totalidade, destacando as consequências da relação do homem com o 

meio, enfatizando os principais conceitos para sua vivência social. 
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Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Destacar a importância da Geografia e seus conceitos básicos (espaço, paisagem, lugar, região e 

território); 

2 Compreender a relação do homem/sociedade com a natureza e as diversas produções do espaço. 

2º  3 Entender a aplicabilidade da localização da Terra no Universo; 

4 Compreender a dinâmica e movimentação da terra e sua influência na vida humana (movimento de 

rotação e translação etc.); 

5 Localizar os ecossistemas terrestres, destacando suas características. 

3º  6 Compreender a estrutura terrestre e sua dinâmica (placas tectônicas, relevo, hidrografia etc.); 

7 Compreender a litosfera terrestre e seus recursos (fontes renováveis e não renováveis, solo e a 

produção de alimentos etc.). 

4º  8 Destacar as relações das atividades humanas relacionadas às questões ambientais (impactos 

ambientais). 

 

 

 

Bloco 1 

Ano  7 

Componente curricular Geografia 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

Comp 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º   1 Identificar e localizar o Brasil no mundo, utilizando a posição geográfica do Brasil, seus limites e 

fronteiras; 

2 Compreender o processo de expansão territorial do Brasil; 

3 Entender as divisões políticas e administrativas do Brasil (elementos naturais e geoeconômicos). 

2º  4 Desenvolver e analisar o Espaço Geográfico Brasileiro através dos fatores, que influenciaram e 

influenciam, a economia, as questões sociais/culturais e ambientais;  

5 Entender o crescimento da população no espaço brasileiro, analisando a lógica do seu crescimento. 

3º  6 Explicar como se deu a relação econômica e social entre o campo e as cidades; 

7 Entender o processo de modernização no campo e as suas consequências; 

8 Analisar o modo como ocorreu a urbanização do espaço brasileiro e suas consequências. 

4º  9 Compreender as regiões brasileiras em sua totalidade. 
 

 

 

Bloco 2 

Ano  8 

Componente curricular Geografia 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

Lol 

 

Compreender o Espaço Geográfico Brasileiro, enfatizando seus aspectos econômicos, políticos, sociais e 

ambientais, caracterizando as diferenças regionais. 

Localizar e identificar os continentes americano e africano no mundo e compreender o processo histórico de 

dependência econômica, política e cultural da América e da África, destacando os aspectos físicos e ambientais, 

políticos, sociais e econômicos destes dois continentes. 
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Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

1º  1 Compreender a formação dos territórios e o que se constitui nação; 

2 Analisar a economia na geopolítica mundial, destacando os sistemas econômicos; 

2º  3 Regionalização do espaço mundial; 

4 Entender os países desenvolvidos e subdesenvolvidos no seu contexto socioeconômico. 

3º  5 Compreender o continente americano (América Anglo-Saxônica) nas suas características regionais, 

culturais e políticos; 

6 Compreender o continente americano (América Latina) nas suas características regionais, culturais e 

políticos. 

4º  7 Compreender o continente americano (América Latina) nas suas características regionais, culturais e 

políticos.   

  

Bloco 2 

Ano  9º 

Componente curricular Geografia 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Compreender as transformações do espaço mundial através dos avanços tecnológicos; 

2 Entender as consequências da globalização no espaço geográfico. 

2º  3 Compreender o continente Europeu por meio aspectos sociais, físicos, ambientais, demográficos, 

políticos e econômicos. 

3º  4 Compreender o continente Asiático por meio aspectos sociais, físicos, ambientais, demográficos, 

políticos e econômicos. 

4º  5 Compreender o continente Oceania por meio aspectos sociais, físicos, ambientais, demográficos, 

políticos e econômicos; 

6 Compreender o continente Antártida por meio aspectos sociais, físicos, ambientais, demográficos, 

políticos e econômicos. 

        
 
HISTÓRIA 

 

Bloco 1 

Ano  6° 

Componente curricular História 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

Compreender os continentes da Europa, Ásia, Oceania e Antártida por meio de seus aspectos sociais, físicos, 

ambientais, demográficos, políticos e econômicos destes continentes, além das transformações no espaço 

mundial através do desenvolvimento tecnológico. 

Capacidade de ler e interpretar em língua portuguesa; noções elementares de contagem do tempo histórico e 

social e compreensão da realidade familiar, local, nacional e global. 
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1º  1 Compreender as diferentes noções teóricas do conceito de história;  

2 Problematizar a ideia de tempo e espaço e situar-se enquanto sujeito histórico;  

3 Interpretar e identificar o que são fontes históricas; 

4 Debater questões relacionadas à origem do ser humano. 

2º  5Identificar a origem geográfica dos primeiros povoadores da terra;  

6 Compreender as atividades empenhadas e a organização social dos grupos humanos durante os 

períodos paleolítico e neolítico;  

7 Conhecer as etnias que vivem no continente americano – com ênfase no território brasileiro;  

8 Destacar a relevância das civilizações mesopotâmica e egípcia, destacando aspectos culturais, sociais 

e políticos dessas sociedades.    

3º  9Analisar a importância das civilizações hebraica, fenícia e persa, investigando seus aspectos políticos, 

culturais, econômicos e religiosos;  

10 Iniciar um estudo sobre a civilização grega antiga e associar com aspectos da sociedade 

contemporânea; 

11 Debater questões relacionadas ao surgimento da filosofia e das ciências, bem como trabalhar com 

conceitos políticos, sociais, culturais (aspectos mitológicos) e econômicos típicos dessa sociedade;  

4º  12Comparar as diferentes versões (mitológica e histórica) das origens da sociedade romana;  

13 Enfatizar as fases da história política romana (Monarquia, República e Império); 

14 Compreender o processo de crise e queda do Império romano e da formação do Império bizantino. 

 

 

 

 

Bloco 1 

Ano  7º 

Componente curricular História 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Compreender o reino dos francos como uma das bases políticas, econômicas e sociais para a 

formação da cultura medieval; 

2 Caracterizar a idade média em seus aspectos políticos, econômicos e culturais, compreendendo a 

organização social conhecida como feudalismo;  

3 Incitar o debate sobre o surgimento do monoteísmo religioso no mundo árabe e suas transformações 

ao longo do tempo, bem como a sua expansão;  

4 Compreender a África negra como uma região composta por povos diversos, dotados de culturas e 

organizações sociais complexas. 

2º  5 Identificar as transformações que possibilitaram a transição do mundo medieval para a sociedade 

moderna;  

6 Compreender a centralização política das sociedades europeias e a formação dos estados nacionais;  

7 Analisar a ruptura do pensamento medieval e a introdução do ideário renascentista como fator 

desencadeante da mentalidade moderna;  

8 Debater sobre a reforma católica e a intolerância religiosa praticada por membros da Inquisição. 

3º  9Compreender os fatores que favoreceram o processo de expansão marítima europeia e seu impacto 

para os povos envolvidos nesse processo; 10 Estudar as civilizações da América pré-colombiana, 

destacando aspectos culturais, sociais, econômicos e religiosos;  

11 Ressaltar que a colonização espanhola no continente americano fazia parte da expansão além-mar 

Capacidade de ler e interpretar em língua portuguesa; entendimento básico de noções teóricas sobre conceito 

de história, fontes históricas, sujeito histórico, tempo, alteridade; compreensão de como surgiram as primeiras 

civilizações, bem como aspectos de sua cultura;  
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europeia e da política mercantilista adotada por este continente.  

4º  12 Analisar de que maneira ocorreu a colonização da América portuguesa, enfatizando a ocupação do 

território brasileiro. 

  

 

Bloco 2 

Ano  8º 

Componente curricular História 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Compreender os principais aspectos do Antigo Regime e do absolutismo;  

2 Entender o que foi o movimento iluminista e suas influências sociais, políticas e culturais; 

3 Refletir sobre o processo de independência das colônias inglesas.  

2º  4 Facilitar o entendimento do período da Revolução Francesa e seus desdobramentos;  

5 Relacionar a expansão napoleônica ao processo de independência da América espanhola e a 

derrocada do Antigo Regime;  

6 Compreender a Revolução Industrial inglesa e suas consequências econômicas e sociais;  

7 Refletir sobre as independências na América espanhola.  

3º  8 Conhecer o processo e os projetos de independência política do Brasil;  

9 Destacar aspectos culturais, sociais e econômicos do I reinado; 

10 Refletir sobre a diversidade étnica das populações africanas e seus descendentes que habitavam o 

Brasil; 

11 Compreender as diversas revoltas populares que aconteceram durante o I reinado. 

4º  12 Relacionar o expansionismo inglês à luta pelo fim do regime escravista; analisar a Guerra do 

Paraguai e seus desdobramentos para o fim da escravidão e o fim do Império;  

13 Caracterizar a I Constituição da República e a consolidação do regime republicano no Brasil. 

 
 

 

Bloco 2 

Ano  9º 

Componente curricular História 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Compreender o processo de expansão e dominação Imperialista no século XIX como um novo 

colonialismo e apontar seus desdobramentos para a América Latina, a África e a Ásia;  

2 Analisar o que foi a I Guerra Mundial e suas consequências para o contexto global e para o Brasil;  

Capacidade de ler e interpretar a língua portuguesa; compreensão básica do sistema de organização feudal; 

conhecimento sobre questões ligadas às reformas religiosas europeias; entendimento do renascimento enquanto 

base para a formação do pensamento moderno e criação dos estados nacionais, bem como sua conexão com o 

período das grandes navegações e expansão comercial;  

Capacidade de ler e interpretar a língua portuguesa; compreensão básica da história europeia no período moderno 

e suas reverberações culturais, sociais, políticas e econômicas no Brasil; entendimento dos processos de 

independência dos diferentes países do continente americano; conhecimento sobre a diversidade étnica e cultural 

brasileira embasada nas discussões relacionadas ao século XIX no Brasil.  
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3 Caracterizar a Revolução Russa e as principais teorias socialistas difundidas pelos movimentos 

operários no mundo. 

2º  4 Caracterizar o regime republicano brasileiro, apontando semelhanças e diferenças entre Monarquia e 

República;  

5 Apontar aspectos políticos, sociais e econômicos da República Velha: Coronelismo, política dos 

governadores, política do café com leite, identificando e comparando práticas que ainda persistem na 

política brasileira;  

6 Compreender o processo e os principais interesses da Revolução de 1930; apontar aspectos políticos 

da chamada “era Vargas”. 

3º  7 Analisar a crise do capitalismo liberal, o surgimento de sistemas totalitários na Europa e políticas 

intervencionistas na economia;  

8 Compreender a Segunda Guerra Mundial e sua ligação com a ascensão dos regimes totalitários 

europeus, principalmente no contexto alemão do regime nazista; analisar o impacto e as consequências 

desse conflito sob aspectos sociais, éticos e culturais;   

9 Discutir o imperialismo norte americano e suas consequências para o Brasil e para a América Latina; 

10 Entender o período pós II Guerra Mundial e compreender o surgimento de novas organizações 

mundiais, bem como tensões geradas com as novas políticas das grandes potências que surgiram no 

período que ficou conhecido como “Guerra Fria”. 

4º  11 Analisar os governos populistas do Brasil no período compreendido entre 1945 e 1964, comparando 

o contexto da “nova República” (1988 em diante) com a época citada;  

12 Compreender o contexto que levou parte da sociedade civil e do setor militar a organizar um golpe 

de Estado para derrubar o governo de João Goulart e instaurar uma ditadura civil-militar no Brasil; 

estudar os diferentes períodos do regime civil-militar brasileiro e analisar as principais políticas 

propostas pelo governo de exceção; identificar as variadas organizações de resistência contra o regime 

e contextualizá-los de acordo com suas ideologias e contexto do período; discutir direitos humanos e a 

violação desses direitos perpetrada pelo Estado brasileiro; analisar a sociedade e os movimentos 

culturais que surgiram no período; 

13 Estudar o movimento de redemocratização do Brasil e a luta pelas diretas já e pela anistia ampla, 

geral e irrestrita; discutir as eleições indiretas, a política do novo governo e a primeira eleição direta 

após o fim da ditadura militar; 

14 Estudar política, sociedade e economia mundial após o fim da URSS e o término da Guerra Fria; 

compreender a chamada “nova ordem mundial”; 

15 Discutir o Brasil contemporâneo e as novas relações culturais, sociais e econômicas das décadas de 

1990, 2000 e 2010. 

 
 
LÍNGUA INGLESA 
 

Bloco 1 

Ano  6
o
 

Componente curricular Língua Inglesa 

 
Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Reconhecer a presença da Língua Inglesa nas diversas regiões do mundo.  

2 Conscientizar-se do valor do conhecimento da língua no mundo atual. 

3 Compreender pequenos comandos do dia a dia e construir diálogos simples (pedir, agradecer, informar, se 

apresentar, apresentar alguém...). 

2º  4 Praticar funções comunicativas básicas com base em temas de interesse (informações pessoais, família, 

Presença da Língua Inglesa no cotidiano (estrangeirismos) comuns na Internet, televisão, alimentos, comércio 

etc. 
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amigos, escola, comunidade). 

5 Descrever hábitos e fatos usando o Presente Simples nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

6 Refletir sobre os temas transversais relacionados aos assuntos trabalhados nas unidades (pluralidade 

cultural, respeito mútuo, ética...). 

3º  7 Manusear corretamente o dicionário. 

8 Praticar vocabulário estudado e solicitado no contexto das aulas ou de suas extensões por meio de métodos 

de leitura e produção de texto. 

4º  10 Desenvolver as quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever) por meio de recortes comunicativos 

(textos, imagens, áudios, vídeos...). 

11 Utilizar estruturas linguísticas e gramaticais para compreensão de aspectos culturais e comunicativos da 

LEM (diferenças nos vocabulários britânico e americano; ordem das palavras em uma frase...). 

 

 

Bloco 1 

Ano  7
o
 

Componente curricular Língua Inglesa 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de 

iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

1º  1 Estabelecer relações entre datas comemorativas, eventos especiais e festivais do Brasil com os de outros 

países, enfocando aspectos socioculturais. 

2 Relacionar conhecimentos prévios de leitura e escrita do idioma estudado com a língua materna e 

identificar diferentes contextos de uso.  

3 Descrever ações em progresso usando o Presente Contínuo nas formas afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

2º  4 Compreender de forma global propagandas e pequenos vídeos e/ou musicas relacionando imagens/áudios 

e texto (além de proporcionar conhecimento da pluralidade cultural e ludicidade) 

5 Compreender o vocabulário e expressões mais frequentes do dia a dia, de forma escrita e verbal, 

utilizando uma série de frases e expressões para descrever em termos simples, atividades esportivas e 

profissionais. 

3º  6 Descrever ações passadas e fatos que já aconteceram e fatos usando o Passado Simples nas formas 

afirmativa, negativa e interrogativa, de verbos regulares. 

7 Comunicar-se de forma clara e coerente, mas ainda de que de forma simples, respondendo e fazendo 

perguntas, utilizando vocabulário e tempos verbais específicos e adequados a cada tópico (Presente Simples 

e Presente Contínuo e Passado Simples). 

4º  8 Descrever ações passadas e fatos que já aconteceram e fatos usando o Passado Simples nas formas 

aiativa, negativa e interrogativa, de verbos irregulares (comparando com os regulares). 

9 Ler e escrever textos curtos e simples, tais como e-mails, recados, cartões postais descrevendo lugares, 

cartas pessoais de convite e de agradecimento, relatos de acontecimentos passados e responder 

questionários de caráter profissional e pessoal (compreensão de vários gêneros textuais). 

 

 

Bloco 2 

Comunicar-se de forma simples, em expressão oral e escrita, 
respondendo e fazendo perguntas, utilizando expressões usuais e 

familiares para apresentar-se, apresentar alguém, descrever 

atividades (como suas rotinas), lugares e pessoas. 
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Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Identificar e conhecer a cultura de países que falam a Língua Inglesa.  

2 Conhecer locais de interesse cultural, artístico e ambiental que se tornaram referências mundiais 

(enfoque em pontos turísticos, gastronomia, lazer). 
3 Compreender regras que instruem a formação do Comparativo em Inglês. 

2º  4 Descrever ações em futuras usando o Futuro com “Will” e “Goingto” nas formas afirmativa, negativa 

e interrogativa. 

5 Relatar, de forma escrita ou oral, experiências vividas e perspectivas para o futuro (passado e futuro). 

3º  6 Compreender regras de formação do Superlativo em Inglês. 

7 Compreender e usar expressões idiomáticas (familiarização com a segunda língua inglesa – sentido 

figurado). 

4º  8 Desenvolver procedimentos de leitura: recuperação de informações, sequência, assuntos, temas, 

vocabulário, estratégias de decifração, seleção, antecipação, inferência e verificação, usando Skimming 

(detectar o assunto geral sem se preocupar com detalhes) e Scanning (localização de informações 

específicas). 

9 Desenvolver as quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever de forma clara e coerente dentro dos 

assuntosabordados no ano letivo. 

 

 

 

Bloco 2 

Ano  9
o
 

Componente curricular Língua Inglesa 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Expressar opiniões, gostos e preferências, descrevendo pontos de vista. 

2 Reproduzir direta e indiretamente a de personagens de um discurso através de representação de 

papéis de entrevistador ou entrevistado em situações simuladas (discurso direto e indireto). 

2º  3 Descrever ações ou situações utilizando o PresentPerfect e correlacionar com o SimplePast: 

 iniciadas no passado e que permanece no presente.  

Ano  8
o
 

Componente 

curricular 

Língua Inglesa 

Compreender diferentes gêneros textuais diferenciando tempos de ações em discursos orais e escritos.  

Comunicar-se, em modalidade escrita ou oral, com certa espontaneidade, em assuntos corriqueiros como família, 

trabalho, lazer e outros.  

 

 

 

Compreender diferentes gêneros textuais diferenciando tempos de ações em discursos orais e escritos e 

conseguindo correlacioná-los.  

Comunicar-se, em modalidade escrita ou oral, com certa espontaneidade, e forma clara e coerente, seguindo com 

argumentação de assuntos do cotidiano e de interesse pessoal (sites, jornais, revistas, seriados de TV, vídeos e 

filmes), argumentando e questionando conceitos e suposições.  

 
 

 



 

 

96 

 realizadas durante um período e que ainda não tenha sido finalizada. 

 repetidas em um período não especificado entre o passado e o presente.  

 concluídas no passado recente, indicada pelo termo 'just'.  

 onde o período de ocorrência não seja importante.  

3º  4 Integrar todo o conteúdo através de leitura de diversos tipos textuais (como regras de jogos, 

manchetes, anúncios, reportagens, artigos, verbetes de dicionário e enciclopédia, textos informativos, 

biografias, legendas de filmes, história em quadrinhos, contos, poemas, canções, textos não verbais, 

textos mistos (verbal e não verbal: 

 procedimentos de leitura: recuperação de informações, sequências, assuntos, temas, 

vocabulário, estratégias de decifração, seleção, antecipação, inferência e verificação. 

 processos de interpretação de textos: associação de temas de textos a seu conhecimento prévio 
ou de mundo. 

4º  5 Apresentação de projetos temáticos que estimulem: 

 o respeito às diferenças socioculturais, ou 

 a valorização das diversas composições familiares e a vida em comunidade, ou 

 a compreensão do termo sustentabilidade, estimulando o uso racional de bens e serviços 
ambientais, ou mesmo 

 as diferenças ideológicas e políticas entre países onde a LEM é falada. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Bloco 1 

Ano  6 

Componente curricular Língua Portuguesa 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Ler e interpretar gêneros narrativos como o conto maravilhoso e suas releituras modernas (paródia).  

2 Reconhecer a estrutura do conto maravilhoso, especialmente o conflito com suas funções 

psicológicas e de estruturação narrativas.  

3 Produzir textos de gêneros que circulam na mídia (revistas “teen”) como depoimentos pessoais, 

utilizando uma linguagem formal ou informal, quando for o caso.  

4 Produzir textos de gêneros que circulam em espaços públicos, como a carta de reclamação. 

5 Reconhecer e analisar o substantivo (próprio/comum, simples/composto) em textos de gêneros 

diversos.  

6 Perceber o papel do substantivo em orações (na formação do sujeito, por exemplo). 

7 Analisar as diferenças entre as variantes padrão e não-padrão de uso do plural no português do Brasil. 

 

2º  8 Seguir o trabalho com os gêneros citados anteriormente. 

9 Analisar os pronomes pessoais tendo em vista as variantes padrão e não-padrão da língua (uso de a 

gente/ nós; uso de você/ o senhor, a senhora; uso restrito de “vós”). 

10 Perceber e usar o pronome no texto (como substituo dos nomes). Ver os casos de concordância 

básicos no processo de referenciação. 

- Reconhecer a importância do conflito na configuração dos textos dos gêneros narrativos. Interpretar gêneros 

narrativos diversos: maravilhosos, contos populares, lendas, fábulas. Reconhecer que a língua portuguesa possui 

variações e que ela muda de acordo com o tempo, o espaço (lugar) e outras características como gênero 

(masculino/ feminino) e idade. Além disso, o aluno precisa saber a diferença entre língua formal e informal. 

Reconhecer a classe dos nomes (especialmente substantivos) no texto, por meio da referenciação (sinônimos, 

hiperônimos etc.). Compreender o plural dos nomes como variante padrão da língua. Produzir textos de gêneros 

que circulam em esferas formais de comunicação (solicitação escrita, reclamação escrita, exposição oral simples, 

debate deliberativo de temas simples – qual livro escolher para lermos, quais regras para saída de sala etc.). 



 

 

97 

 

3º  11 Interpretar textos pertencentes a gêneros que circulam em espaços públicos, como campanha 

comunitária e propaganda. 

12 Produzir textos pertencentes a gêneros que circulam em espaços midiáticos e públicos (enquete).  

13 Analisar o papel do adjetivo na relação com o substantivo. 

14 Explorar as alterações de sentido quando o adjetivo muda de posição em relação ao substantivo. 

15 Reconhecer de modo breve os graus adjetivos, conforme o padrão da língua portuguesa brasileira. 

 

4º  16 Seguir o trabalho com os gêneros citados anteriormente. 

17 Introduzir o verbo e sua categoria de tempo (caso se pretenda conjugar, levar em conta o indicativo 

e os verbos regulares. Além disso, evitar explorar com detalhes a pessoa do “vós”). 

OBS.: O trabalho com os aspectos ortográficos deve ser constante e realizado à medida que os alunos o 

demandarem em suas produções escritas.  

 

  

 

Bloco 1 

Ano  7 

Componente curricular Língua Portuguesa 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Reconhecer, diferenciar e adequar a utilização de variantes padrão e não-padrão de acordo com a 

situação comunicativa (flexão de nomes e verbos);  

2 Identificar/ refletir sobre o papel do substantivo no texto bem como das outras classes dos nomes que 

ao substantivos se relacionam; 

3 Ler e interpretar textos de gêneros narrativos e argumentativos: pedido/ carta de solicitação; crônica; 

diário pessoal;  

4 Discutir e aplicar os pronomes pessoais no contexto da língua portuguesa do Brasil (nós/a gente, 

vós/vocês, vocês/senhor-senhora, tu/você); 

5 Produzir textos do gênero crônica, com intuito principal de refletir sobre ações individuais e no 
coletivo; 

6 Diferenciar de modo básico o aspecto morfológico do aspecto sintático; 

7 Compreender alguns aspectos ortográficos (mas, mais, a gente, agente, mal e mau) 

8 Reconhecer a estrutura morfológica do verbo (utilizar verbos regulares); 

9 Diferenciar os Verbos Regulares dos Irregulares; 

10 Diferenciar de forma básica os modos verbais; 

12 Analisar algumas ocorrências de locuções verbais e modificadores de verbos (advérbios). 

2º  13Reconhecer e diferenciar as variantes padrão e não-padrão de acordo com a situação comunicativa;  

14 Discutir a questão daadequação/ inadequaçãoem língua em detrimento da noção de erro; 

15 Ler e interpretar poesias e, especialmente, o cordel; 

16Reconhecer o eu-lírico e compreender as formas clássicas e modernas de poesia; 

- Usar com competência os pronomes demonstrativos e dos indefinidos nos usos do Português brasileiro (nós/a 

gente, vós/vocês, vocês/senhor-senhora, tu/você); compreender o funcionamento dos verbos regulares do modo 

indicativo (exceto o tempo do pretérito mais que perfeito); 

- Compreender o papel dos substantivos na língua e na construção dos textos (sinônimos, hiperônimos); 

compreender a variação de registro no português brasileiro (formal informal) no uso da flexão de número dos 

substantivos. Diferenciar linguagem verbal de não verbal; ler e compreender o papel estético e cultural de 

gêneros como conto maravilhoso e conto popular; produzir textos de gêneros utilizados nas esferas pública (carta 

de solicitação e de reclamação) e familiar (convite, cartas, e-mail). 
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17Identificar o papel dos pronomes pessoais do caso reto (pronome sujeito), dos possessivos, dos 

demonstrativos e dos indefinidos nos usos do Português brasileiro e como elementos de coesão 

(referenciação) textual; 

18 Compreender os Termos Essenciais da Oração: Sujeito e Predicado (e suas respectivas 

classificações), especialmente na construção de sentidos, 

19 Produzir textos dos gêneros cordel e rap (estabelecer comparações, identificar aspectos da cultura 

popular, compreender formas de estruturação);  

20 Resolver problemas de ortografia recorrentes; 

3º  21Reconhecer e diferenciar as variantes padrão e não-padrão de acordo com a situação comunicativa; 

22 Utilizar sinais de pontuação para produzir efeitos de sentido no texto (vírgula, ponto final, 

travessão); 

23 Compreender o papel do Verbo de Ligação e do Predicativo do Sujeito em construções do 

português brasileiro; 

24 Compreender as relações básicas de concordância nominal; 

25Empregar a ordem direta ou a ordem inversa do sujeito e perceber os efeitos de sentido em cada uso; 

26Produzir anúncios publicitários e campanhas comunitárias; 

27 Utilizar a Preposição como conectivo e reconhecer seus valores semânticos e contrações, conforme 

variante padrão da língua; 

28 Compreender, de modo simples, a transitividade verbal; 

29Reconhecer e utilizar Pronomes Pessoais (sujeito e objeto) e suas variações. 

4º  30Identificar e reconhecer a Interjeição; 

31Acentuar, de acordo com as normas gramaticais, reconhecendo a nova ortografia; 

32 Compreender, flexionar e utilizar a variante padrãode verbos regulares e irregulares do Modo 

Indicativo; 

33 Compreender e construir predicados verbais (perceber a relação frase, oração e período); 

34Analisar a transitividade verbal no sentido dos aforismo e textos de gêneros como tirinha, anúncios; 

35Compreender os complementos verbais na construção de sentidos no texto; 

36Produzir o gênero entrevista; 

37 Ler e interpretar e produzir textos de gêneros midiáticos: notícia, reportagem e entrevista); 

38 Compreender, de forma básica, os Termos Acessórios Adjunto Adnominal e o Adjunto Adverbial e 

perceber os efeitos de sentido destes. 
 

 

Bloco 2 

Ano  8 

Componente curricular Língua Portuguesa 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

- Ler e interpretar diversos gêneros textuais;  

- Diferenciar textos verbais de textos não verbais;  

- Produzir textos narrativos (cartas, contos, fábulas, HQs, memórias, etc.) e instrutivos;  

- Reconhecer frases, orações e períodos a fim de perceberem a importância do verbo na construção dos diversos 

gêneros textuais;  

- Perceber a importância dos nomes (substantivos e adjetivos) na construção dos  textos narrativos.  

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Construir textos teatrais e também encená-los aos colegas;  

2 Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las às circunstâncias da situação comunicativa de 

que participam;  

3 Produzir textos de acordo com a norma padrão da língua portuguesa; 
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4 Resgatar os conceitos de sujeito e predicado;  

5 Reconhecer os verbos impessoais; 

6 Identificar as vozes verbais; 

7 Reconhecer os verbos nas orações e reconhecer seus complementos, bem como identificar os 

predicativos dos verbos de ligação;  

8 Iniciar a construção textos dissertativos.  

2º  9 Reconhecer o gênero textual crônica e também construí-las a partir de um fato; 

10 Observar a significação de palavras e expressões no texto: conotação e denotação; 

11 Perceber e utilizar os verbos no Modo Imperativo na construção de avisos, bilhetes, pedidos, etc; 

12 Identificar e construir textos literários utilizando as figuras de linguagem: comparação e metáfora, 

metonímia, personificação, hipérbole, eufemismo, ironia, etc; 

3º  13 Produzir anúncio publicitário;  

14 Compreender o sentido do complemento nominal;  

15 Diferenciar palavras escritas com o fonema /z/ S ou Z;  

16 Escrever texto dissertativo tendo como modelo a carta ao leitor;  

17 Entender o uso do aposto e do vocativo na construção do texto;  

18 Empregar corretamente o x e ou ch;  

19 Escrever cartas argumentativas; 

20 Observar a pontuação dos textos lidos, a fim de também utilizar corretamente os sinais de 

pontuação, como a vírgula entre os termos da oração. 

4º  21 Reconhecer e escrever textos do gênero artigo científico; 

22 Perceber a importância da Conjunção na coesão e coerência de textos dos diversos gêneros 

literários; 

23 Identificar a diferença do emprego dos porquês, a fim de usá-los corretamente; 

24 Expressar-se com desenvoltura e fazer uso da linguagem falada nas diversas situações do uso da 

linguagem; 

25 Analisar, compreender e desenvolver estratégias de apresentação para o gênero textual seminário. 

  

 

Bloco 2 

Ano  9º 

Componente curricular Língua Portuguesa 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Compreender a relativa dependência e independência entre as orações (sem classificar. Utilizar 

aforismos, trechos de textos lidos e não frases isoladas, sem contextualização). 

2 Explorar gêneros literários mais complexos: conto fantástico (e suas questões psicanalíticas, de 

estrutura).  

3 Explorar o contexto sócio-histórico desses gêneros literários, bem como a biografia básica dos 

autores. 

4 Produzir textos de gêneros que circulam na esfera midiática e escolar como resenha, resumo. 

- Analisar o sujeito e sua relação com o verbo. Reconhecer os efeitos de sentido provocados pelo apagamento do 

sujeito (elipse) e por sua indeterminação. Analisar textos pertencentes a gêneros que circulam na mídia 

(reportagem, notícia, editorial), na esfera pública (campanhas comunitárias, carta de solicitação e de reclamação, 

ata) e na esfera da cultura popular (cordel, rap, crônica). 
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2º  5 Analisar as relações estabelecidas por conectores ditos coordenativos, que sequenciam as ideias no 

texto. 

6 Ler e interpretar/ fruir textos humorísticos, especialmente a comédia grega, a piada e a anedota 

(realizar análises da ambiguidade e estereótipos presentes na constituição desses gêneros). 

7 Produzir textos de gêneros que circulam na esfera pública: ata, assembleia de representantes da 

escola para deliberar assuntos do contexto. 

3º  8 Continuar o trabalho de produção de textos utilizando gêneros citados antes. Ampliar o trabalho por 

meio do gênero seminário. 

9 Analisar as relações de subordinação dadas pelas orações adjetivas explicativas e restritivas. 

10 Explorar a fruição e análise narrativa de romances contemporâneos. 

4º  11 Continuar o trabalho de produção de textos utilizando gêneros citados antes. Ampliar o trabalho por 

meio do gênero seminário. 

12 Analisar as relações de subordinação dadas pelas orações adjetivas explicativas e restritivas. 

13 Explorar a fruição e análise narrativa de romances contemporâneos. 
 
 
MATEMÁTICA 
 

Bloco 1 

Ano  6º 

Componente curricular Matemática 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Estabelecer e registrar estratégias para resolver problemas utilizando as operações com números 

naturais;  

2 Conhecer, compreender e aplicar conceitos básicos de geometria. 

2º  3 Identificar o significado e a vantagem da representação de produtos com dois ou mais fatores iguais;  

4 Identificar os conceitos de múltiplo e de divisor de um número natural e sua importância e aplicação 

na Matemática e em problemas do cotidiano;  

5 Ampliar e organizar os conhecimentos sobre as figuras geométricas planas. 

3º  6 Resolver problemas envolvendo frações e suas operações;  

7 Classificar triângulos quanto aos lados. 

4º  8 Resolver problemas envolvendo números decimais e suas operações;  

9 Resolver problemas que envolvam cálculo de perímetro e área de polígonos. 

 

Bloco 1 

Ano  7º 

Componente curricular Matemática 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1 Dar significado aos números negativos e às operações que envolvam esses números;  

2 Ampliar e organizar conhecimentos sobre sólidos geométricos visando a melhor compreensão e 

Resolver as quatro operações básicas com números naturais; interpretação de gráficos e tabelas; reconhecer e 

classificar as formas geométricas. 

Resolver as quatro operações básicas com números naturais e com números racionais; interpretação de gráficos e 

tabelas; reconhecer a classificação de formas geométricas planas, bem como calcular seus perímetros e área. 

 



 

 

101 

representação do espaço físico. 

2º  3 Ampliar o estudo das operações com números negativos;  

4 Calcular e interpretar média aritmética simples e média aritmética ponderada;  

5 Retomaro conceito de ângulos medidas e notações que envolvam ângulos. 

3º  6 Reconhecer e resolver equações do 1º grau;  

7 Utilizar equações para representar e resolver questões geométricas relacionadas ao cálculo de soma 

dos ângulos internos de um triângulo e cálculo de perímetro de polígonos. 

4º  8 Comparar grandezas por meio de razões;  

9 Identificar e resolver situações e problemas que envolvam grandezas diretamente proporcionais ou 

inversamente proporcionais;  

10 Relacionar o cálculo de área de alguns polígonos para o cálculo do volume de um bloco retangular. 

 

Bloco 2 

Ano  8º 

Componente curricular Matemática 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 
 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

1º  1) Perceber as sucessivas ampliações dos conjuntos numéricos como criações do ser humano em resposta 

aos problemas surgidos. 

2) Compreender os conceitos matemáticos relacionados com os números e conjuntos aos quais pertencem, 

com vistas em elaborar a sua construção e sua representação na reta numérica; 

3) Reconhecer a notação de potências e suas propriedades como um registro prático e facilitador de 

cálculos;  

4) Determinar raízes quadradas exatas através da fatoração e raízes não exatas por meio de estimativas. 

2º  5) Representar números por meio de letras; calcular o valor numérico de uma expressão algébrica quando 

se atribuem valores às variáveis;  

6) Conhecer a linguagem algébrica associada naturalmente a situações especificas.  

7) Efetuar a soma, a multiplicação, a divisão e a potenciação de monômios e polinômios. 

3º  8) Identificar que produtos notáveis são produtos especiais e utilizá-los como facilitadores de cálculos 

numéricos e algébricos. 

9) Compreender o significado de fatoração e sua aplicação na álgebra. 

4º  10) Identificar sistemas lineares como uma linguagem algébrica adequada à descrição de situações da 

realidade e à sua resolução. 

11) Reconhecer e distinguir retas, pontos, segmentos de retas e ângulos. 

12) Diferenciar quadriláteros e suas propriedades como figuras importantes para o mundo real. 
 

Bloco 2 

Ano  9º Ano 

Componente curricular Matemática 

 

Pré-requisitos a serem diagnosticados. Antes de iniciar o ano letivo, o aluno já deve ser capaz de: 

 

 

 

 

Objetivos bimestrais (ao final de cada bimestre o aluno será capaz de) 

 

Resolver as quatro operações básicas com números negativos e com números racionais; resolver equações do 1º 

grau; interpretação de gráficos e tabelas; reconhecer a classificação de formas geométricas planas e sólidas, bem 

como calcular seus perímetros e área. 

Resolver as quatro operações básicas com números negativos e com números racionais; resolver equações do 1º 

grau e sistema de duas equações lineares; interpretação de gráficos e tabelas; calcular perímetros e área de figuras 

planas; efetuar a soma, a multiplicação, a divisão e a potenciação de polinômios; reconhecer os produtos 

notáveis; fatorar uma expressão algébrica. 
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1º  1 Apresentar a importância da radiciação, Identificar os termos da radiciação. Reconhecer e aplicar 

suas propriedades. Racionalizar o denominador de uma fração. 

2 Aplicar os conhecimentos da matemática a que se referem espaço e forma , com o objetivo de 

proporcionar um ensino-aprendizagem   onde   podemos calcular áreas, volume e perímetro de formas 

geométricas em diversos casos. 

2º  3 Reconhecer e compreender e explorar em diferentes contextos os processos de cálculos para 

resolução de equações de 2º grau e enfrentamento de situações-problema envolvendo equações. 

4 Resolver situações que envolvam equações do segundo grau.  Utilizando  em contextos práticos as 

relações de proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado de outra por meio de uma 

função de 2º grau. 

3º  5 Conceituar e aplicar a geometria Euclidiana, utilizando  o Teorema Tales   como uma forma de 

proporcionalidade em diferentes contextos. 

6 Saber reconhecer a semelhança entre figuras planas a partir da igualdade das medidas dos ângulos e 

da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes; Identificar triângulos semelhantes e 

resolver situações-problemas envolvendo semelhança de  triângulos. 

7 Conhecer a história do filósofo Pitágoras e seu famoso teorema; Identificar as partes de um triângulo 

retângulo ,visualizar na prática a relação existente entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo 

retângulo  e resolver  situações-problema aplicando o teorema de Pitágoras. 

8 Construção da tabela de razões trigonométricas (30º, 45º e 60º) com o objetivo de Interpretar 

situações que envolvam o uso das relações trigonométricas para calcular medidas desconhecidas 

utilizando essas relações. 

4º  9 Reconhecer uma função do 1º e do 2º graus e suas respectivas representações gráficas e resolver 

situaçãoes-problema 

10 Identificar formas circulares presentes em situações do dia a dia e em objetos. Identificar os 

elementos de uma circunferência. Identificar os ângulos central e inscrito na circunferência. 

Compreender a diferença entre circunferência e círculo. 

11 Investigar e analisar problemas de otimização ligados à área da superfície e volume de 

paralelepípedo, prisma e cilindros , bem como cálculos dos volumes . 
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