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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

2020 

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 
busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria”. 
Paulo Freire 
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13.  Plano de Ação para a Educação Integral. 

14.  Festa Junina (Arraiá Cultural); 

15.  Mulheres Inspiradoras (Sob a lente do amor); 

 

Alterar: Correção ortográfica de algumas palavras do sumário (itens 1, 2, 10, 11.3, 12) 
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COMISSÃO PEDAGÓGICA 

EQUIPE GESTORA 2020/2021 

Diretor: Robson de Paiva Salazar – Mat. 0038700-2 

Vice-Diretor: Márcio William de Sousa – Matricula  

Supervisora Pedagógica: Sandra Krauspenhar – Mat. 0229.975-5 

Chefe de Secretaria: Aureci Bueno de Souza – Mat. 45703-5 

Supervisor Administrativo: Elias Martins da Silva – Mat. 0025511-4 
 

Coordenadores Pedagógicos / 2020 

Professora Helenide Rocha de Melo Gontijo – Matricula 300.341-8 

Professora Marjany Santos da Silva – Matricula 231268-9 

Professor Wagner Gomes da Silva – matricula 047925-X 

Coordenador da Educação Integral:  

Professora Lenice Aparecida Gonçalo matricula 38712-6 

Equipe Especialista: 

Pedagoga: Josimara Xavier – matricula 032337-3 

Psicóloga:  

Orientadoras Educacionais:  

Danielle de Oliveira Atta – matricula 243.997-2 

Vanilda Barroso de Oliveira –matricula 243169-6 

Coordenação Mediação de Conflitos:  

Professora Vera Cavalcante – matricula 024845-2 

Sala de Recursos Generalistas: 

Patrícia Porto M. Martins – matricula 300-700-6 
Rosa Maria Campos – matricula 035642-5 
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Alteração: Inserir item ‘’ Apresentação’’ onde deve estar registrado como se deu o processo 

de elaboração da proposta pedagógica, quais foram os instrumentos e participantes. 

 

3. ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO. 

 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 03 de 

Sobradinho tem como eixo a cidadania, a diversidade e a sustentabilidade humana é o 

resultado do compromisso coletivo de sua comunidade escolar no esforço de oferecer 

aos seus alunos uma educação eficaz, que garanta a formação de uma geração crítica, 

participativa e mais humana. 

A defesa de uma organização do trabalho pedagógico que revele os conflitos e 

as contradições a serem enfrentadas e a necessidade de avaliação contínua de suas 

bases e fundamentos. Associada à proposta da Lei de Gestão Democrática, 

defendemos a concepção de educação em sua perspectiva integral, que propicia a 

valorização e as aprendizagens de todos e todas em suas múltiplas dimensões, 

primando pela qualidade social, pelo acesso ao sistema de ensino e pela permanência 

com êxito, como um direito de todo cidadão e toda cidadã. (Coesão) 

 Os caminhos nele apontados são resultados de reflexões sobre os problemas 

diários enfrentados e visam orientar toda a ação pedagógica, administrativa, social e 

financeira da escola, durante o ano letivo de 2019 revisitado agora para 2020. 

 A construção e o sucesso do Projeto Político Pedagógico de uma escola 

dependem da integração de todos os segmentos por ela representados na discussão e 
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elaboração de prioridades, estratégias e ações. É fundamental organizar a escola como 

um espaço vivo, onde a cidadania possa ser exercida a cada momento. 

 A característica principal do PPP de 2020 é promover oportunidade de projetos 

voltados para resgatar valores e atitudes positivas indispensáveis à construção de um 

mundo mais justo e consequentemente, menos violento. 

Nesse sentido, os projetos aqui apresentados são atividades simples, que 

contemplam os temas transversais e provocam reflexões sobre assuntos que exigem 

atitudes reais de interferência pacífica na realidade imediata.(Sugestão: inserir temas 

transversais do Currículo em Movimento do DF.) 

Neste processo, a escola desenvolverá o papel de mediadora e facilitadora e o 

aluno o papel de agente principal na construção de novos conhecimentos e novas 

atitudes. 

 Uma análise crítica e criteriosa das atividades aqui propostas confirmará a 

compatibilidade conceitual e filosófica com os preceitos adotados pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), regulamentada pela Resolução 02/98 – CEDF, bem como 

pelo novo Currículo da Educação Básica das Escolas Públicase o Regimento Escolar 

das Instituições de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal. 

4. HISTÓRICO 
 

 Inaugurado em 14 de novembro de 1972, o CEF 03 teve como primeira diretora 

a professora Nilza Santos Gonçalves. Atualmente, a escola é dirigida pelo professor 

Robson de Paiva Salazar, e pelo vice-diretor, Márcio William de Sousa. O Centro de 

Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, situado à Quadra 06 - Área Especial 02, nesses 
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48 anos, vem ofertando à comunidade um ensino digno que prima pela seriedade e 

qualidade. 

 Ao longo destes anos, no trabalho pedagógico de seus profissionais destaca-se 

a preocupação em atender as peculiaridades da clientela, preparando-a para uma vida 

de sucesso. Dessa forma, o Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho - que 

atende atualmente do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, procura oferecer a seus 

alunos atividades diversificadas que proporcionem uma educação mais significativa, 

atendendo aos interesses dos grupos que compõem sua comunidade escolar. 

 A preocupação com a oferta de um ensino de qualidade, comprovada no 

desempenho de seus alunos nas diversas atuações, coloca esta escola como uma das 

mais conceituadas da cidade, desencadeando uma procura muito grande durante o 

período de matrícula e no decorrer do ano letivo. A defesa desse ensino de qualidade 

sempre foi um compromisso dessa escola com sua comunidade. 

Alterar: Inserir mais elementos da historicidade da escola, tais como outros diretores, 

quando deixou a seriação e adotou os ciclos, se houve mudança de nome, entre outros. 

Inserir a caracterização física neste item. Inserir os atos de regulação da instituição 

educacional (DODF ou decreto) 

5. DIAGNÓSTICO 

Na elaboração dos projetos, o Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho propõe 

uma visão ideal de organização de convivência social e de um posicionamento 

pedagógico. Para isso, o ambiente escolar, com suas instalações físicas, o quadro de 

recursos humanos e financeiros deve contribuir para que os principais desafios sejam 

enfrentados com êxito. 

 Atualmente, a escola tem 36 turmas do Ensino Fundamental e 02 (duas)turmas 

do Ensino Especial no diurno. 

 As turmas estão distribuídas da seguinte forma:  

● 09 turmas de 6º Anos , no turno vespertino; 
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● 09 turmas de 7ºAnos, no turno vespertino; 

● 08 turmas de 8º Anos, no turno matutino; 

● 10 turmas de 9º Ano , no turno matutino; 

 

 As turmas apresentam em média um total de 30 alunos de 6º Ano, 35 alunos nos  

7º, 8º e 9º anos  

 O atendimento aos alunos portadores de deficiência auditiva é feito em duas 

modalidades: 

● Escola Inclusiva - acompanhamento dos professores em sala de recurso 

no turno oposto ao que o aluno estuda regularmente. 

● Acompanhamento com professor intérprete em sala de aula regular. 

● Acompanhamento individualizado em sala de recursos generalista. 

 A clientela do CEF 03 de Sobradinho é composta por alunos na faixa etária de 

10 a 16 anos no Ensino Fundamental anos finais. Ela é constituída por moradores de 

diversas unidades residenciais da vizinhança, de condomínios e área rural da cidade 

que buscaram a escola em função das referências de amigos, parentes e ex-alunos 

desta unidade de ensino. Muitas famílias confiam a educação de seus filhos e parentes, 

de geração a geração, ao CEF 03 de Sobradinho por acreditarem no ensino que é 

ofertado. 

 No corpo discente, constata-se a presença de um grupo de alunos que tem sua 

autoestima comprometida provocada por fatores de diversas ordens e para os quais a 

escola planejou um projeto especial que integre família, aluno, professores e 

comunidade em geral.  

 Os pais procuram participar da vida dos filhos, mas o envolvimento ainda não é 

o ideal. Por esse motivo, o CEF 03 de Sobradinho tem procurado estreitar esse laço, 

por meio da participação e do envolvimento nos projetos propostos e em atividades da 

APAM, do Conselho Escolar, do Caixa Escolar, de gincanas e atividades culturais como 

festa junina, feiras culturais, etc. e atualmente conta com a presença de profissionais 

da SEAA. 
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      Em função dos projetos que promovem um maior envolvimento escola/comunidade, 

temos colhido alguns frutos como: premiações nas Olimpíadas de Português e 

Matemática, assim, como bons resultados nos torneios de futsal masculino e feminino 

devido à participação dos alunos no Projeto CID de futsal. 

 A prática educacional do Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho é norteada 

pelos princípios da liberdade, respeito, solidariedade e justiça, presentes nos diversos 

níveis de relações interpessoais e que reflete diretamente na formação integral do 

cidadão consciente e capaz de atuar produtivamente no meio em que vive.   

 A escola é uma instituição pela qual se espera que passem todos os membros 

da sociedade.  

Não deve, portanto, deixar de “proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente 

com aquilo que ela pretende que seus alunos aprendam para que possam, de fato, 

contribuir para a formação da identidade como cidadãos conscientes de suas 

responsabilidades com o meio ambiente e capazes de atitudes de proteção e melhoria 

em relação a ele.”1Para isto, ela deve proporcionar situações em que os alunos possam 

realmente “aprender a fazer fazendo” para sentirem-se seres integradores e 

participativos em sua comunidade. “Por ser uma instituição social que exerce 

intervenção na realidade, a escola deve estar conectada com as questões mais amplas 

da sociedade e com os movimentos de defesa da qualidade do ambiente, incorporando-

osàs suas práticas e relacionando-os aos seus objetivos.2 

Diagnóstico dados do INEP 
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CEF 03 DE SOBRADINHO 
O Ideb 2017 nos anos finais da rede estadual cresceu, mas não atingiu a meta e não 
alcançou 6,0. 
 
Tem o desafio de garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. 
 

 

Aprendizado 

5,18              X 
Quanto maior a nota, maior o aprendizado. 

 

Fluxo 
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0,90             = 
Quanto maior o valor, maior a aprovação. 

 

Ideb 2017 

4,7 
Meta para a escola 

5,1 

Atenção: Escolas em situação de atenção não foram bem em dois critérios entre os 

três analisados. Têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. 
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PORTUGUÊS 

37% 

 

É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência de leitura e 
interpretação de textos até o 9° ano. 

Dos 293 alunos, 109 demonstraram o aprendizado adequado. 

 

MATEMATICA 

22% 

 

É a proporção de alunos que aprenderam o adequado na competência de resolução 
de problemas até o 9° ano. 

Dos 293 alunos, 63 demonstraram o aprendizado adequado. 

 

 

53005350 - CEF 03 DE SOBRADINHO Localização: Urbana / Dados : CENSO 2019 

MATUTINO /VESPERTINO  

6º Ano- turmas:  9; Matriculas:  226  

7º Ano – turmas:9; Matriculas:  248  

8º Ano – turmas:8; Matriculas: 256  

9º Ano- Turmas: 10; Matriculas:289  

Total (Finais) 36 turmas e1.019  matriculas 

 

Inserir: Além dos dados de fluxo e exames externos, é necessário inserir o 

diagnóstico sócio econômico da comunidade atendida, como prevê a OP. 
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06. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA: 

O Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho conta hoje com 1.144 alunos 

distribuídos em 36 turmas (incluídas a turmas de DA’s), em dois turnos, matutino e 

vespertino, com o sistema de ciclos de aprendizagem com seus respectivos blocos. 

 Para a realização de um trabalho de qualidade, a escola conta, atualmente, com 

a participação, 12 profissionais de conservação e limpeza terceirizados, 07professores 

que atuam no atendimento dos alunos  DA (sala de recursos e interpretes) , 05 apoios 

Administrativos, de 70 professores, 08 professores readaptados, 04 merendeiras, 

vigilância terceirizada, 01 supervisor pedagógico, 01 supervisor administrativo,  01 

diretor, 01 vice - diretor, 01 Orientador Educacional, 01  Pedagoga,   03 

Coordenadores,01 coordenador  da Educação Integral e 01 Secretário. 

 A escola possui: 18 salas de aula, uma Biblioteca com seu respectivo espaço 

para leitura informatizada, Mecanografia, Auditório/Sala de Reuniões, Sala de 

Coordenação, Cantina, Depósito de Merenda, Secretaria, Assistência e Direção, 02 

banheiros para professores, 04 banheiros para alunos com vestiários, 01 banheiro para 

servidores / funcionários. 

 

**Todo esse texto em vermelho deve ser movido para o item de Historicidade, onde um 

dos itens deve ser caracterização física da UE segundo a OP. 

 

 Todos os serviços técnico-pedagógicos funcionam articulados entre si e com os 

serviços técnico-administrativos, visando à integração de toda a comunidade escolar 

para o desenvolvimento das seguintes ações básicas: 

● Implantar os projetos pedagógicos; 

● Incentivar e colaborar com a atuação do grêmio estudantil; 

● Estimular a atuação dos representantes de turma e dos professores 

   conselheiros; 

● Garantir o serviço de psicologia escolar, articulado e integrado com o 

serviço de orientação educacional, coordenação pedagógica e 

direção; 
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● Programar atividades artísticas, literárias, culturais coletivas; 

● Garantir a distribuição do livro didático, através do PNLD; 

● Garantir a divulgação de cursos, reuniões e eventos pedagógicos; 

● Assistir o professor e o aluno pedagogicamente; 

Valorizar e fomentar a utilização de todos os espaços da escola; 

● Intensificar a relação entre escola e comunidade; 

● Programar o conselho de classe participativo; 

● Programar o espaço holístico do ser. 

7. COMBINADOS DA DIREÇÃO/SUPERVISÃO/PROFESSORES/SERVIDORES DA 

CARREIRA 

1. Discrição: mantendo vocabulário, gestos e aparência pessoal sempre adequado.   

2. Sigilo: quanto às informações sobre alunos, fornecendo-as somente à Direção e 

Orientação. Quando houver necessidade de contato com as famílias, deverá ser 

realizados exclusivamente dentro do recinto escolar, evitando quebra de sigilo 

das ocorrências com alunos e demais funcionários da escola.   

3. Organização: de espaços físicos (mesas, armários) e materiais de trabalho, bem 

como do diário de classe, dos setores de apoio da escola 

(Portaria/Mecanografia, etc.); 

4. Pontualidade: quanto aos prazos para atendimento às solicitações da 

Supervisão/Coordenação Pedagógica, Supervisão Administrativa e Orientação 

e Secretaria.   

5. Responsabilidade: Quanto às atribuições da função, respondendo pelos atos 

praticados. 

6. Relacionamento: mantendo boas relações com os pares, pais de alunos e 

demais funcionários da escola.   

7. Presteza: demonstrando rapidez e eficiência na execução das atividades e 

projetos em desenvolvimento.   

8. Iniciativa: para idealizar e pôr em prática ações que viabilizem o desenvolvimento 

e acompanhamento dos projetos intra e extraescolares.   
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9. Disciplina: no estabelecimento e cumprimento de metas que levem à 

consecução dos objetivos comuns do grupo.   

10. Liderança: motivação do grupo de alunos na realização das atividades. 

11. Zelo: pelo bom nome da Instituição em todas as ocasiões, honrando o trabalho 

educativo. 

12. Colaboração: permanecendo atento às iniciativas dos professores/servidores, 

contribuindo para o sucesso das atividades.   

13. Ética: um princípio que não tem fim. Assuntos tratados durante as reuniões 

pedagógicas ou conselho de classe devem se limitar aos envolvidos durante tais 

reuniões.  

14. Não repasse aos alunos informações tratado em reuniões. 

Este item 7 deve constar em um item específico chamado Missão e objetivos da 

educação, do ensino e das aprendizagens. 

8. SOE – Serviço de Orientação Educacional 

Orientação Educacional O Serviço de Orientação Educacional (SOE), por excelência, 

trabalha na perspectiva da educação integral. Possui uma forma de trabalho mais 

abrangente na dimensão pedagógica, pois articula junto aos demais educadores – 

atuando em todas as etapas e modalidades da educação básica – o trabalho dos 

sujeitos da instituição educacional, buscando conhecer a realidade e transformá-la, 

para que ela seja mais justa e humana. Ao focar sua ação no desenvolvimento de um 

educando, desenvolve seu trabalho em parceria com a equipe gestora da instituição 

educacional, promovendo parcerias internas e externas, a fim de tecer uma rede social 

e interinstitucional que colabore com o desenvolvimento integral do estudante. Um dos 

maiores desafios da orientação educacional no cotidiano escolar é contribuir com a 

construção da gestão democrática, visando fortalecer a construção coletiva de um 

Projeto Político-Pedagógico que promova o êxito do trabalho escolar, com base nos 

princípios humanistas e críticos e na qualidade social. 
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A orientação educacional, no contexto da gestão democrática, preconiza o fazer 

coletivo com a participação de toda a comunidade com vistas a democratizar o acesso 

à escola, a permanência e a continuidade da aprendizagem de todos os estudantes. A 

atuação do orientador educacional avançará à medida que o trabalho pedagógico 

estiver efetivamente organizado no ambiente escolar de maneira coletiva, pois a 

orientação educacional é um espaço de sistematização e produção de conhecimentos, 

com a finalidade de agir e refletir acerca das inúmeras transformações que permeiam 

a escola e a sociedade.  

É, pois, a partir de um planejamento coletivo que assegure a participação de todos na 

escola, que o saber fazer da orientação educacional consolida-se e consegue, junto 

com professores, estudantes, família e demais profissionais da educação, fortalecer o 

compromisso com uma educação transformadora. A atividade de orientação 

educacional também se fundamenta nos princípios de uma educação integral que 

promova a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano. Uma das dimensões 

fundamentais da atividade de orientação educacional é o respeito ao ser humano, a 

defesa de sua dignidade e garantia de igualdade de direito que promova sua 

aprendizagem sem sofrer qualquer tipo de preconceito e discriminação na escola. A 

SEDF entende que o trabalho do orientador deve perpassar todas as etapas e 

modalidades. 

Orientação Educacional – OE/ CEF 03 

8.1 Apresentação Geral da OE: 

O Serviço de Orientação Educacional do CEF 03, de acordo com os normativos, 

tem por objetivo:  

1. contribuir para resultados qualitativos na aprendizagem e na preservação da garantia 

dos direitos das crianças, dos adolescentes e dos estudantes adultos das escolas, 

referendando a função social da escola; e  
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2. articular-se ao trabalho de cunho coletivo e em parcerias dentro e fora da escola, 

com o desafio de dialogar e de se perceber em rede, por meio da especificidade de sua 

ação e função. 

A Orientação Educacional atua de forma bastante ampla e diversificada e tem como 

algumas das suas principais ações: 

• Participar da elaboração e execução do Projeto Pedagógico e de ações 

construídas coletivamente; 

• Fazer a escuta ativa, não só dos estudantes, mas de todo o corpo escolar; 

• Atuar por meio de projetos que auxiliem no enfrentamento a violências no 

contexto escolar e na superação de preconceitos e discriminação; 

• Ampliar o conhecimento em áreas preventivas, como sexualidade e drogas, 

dentre outros; 

• Contribuir na construção de uma convivência cooperativa, participativa, 

democrática, solidária, por meio da educação para a Cultura de Paz, Mediação 

de Conflitos, Inteligência Emocional e projetos correlatos; 

● Assessorar os processos ensino-aprendizagem em parceria com os 

profissionais da organização pedagógica da escola; 

● Desenvolver projetos que estimulem o entendimento e a participação política dos 

estudantes, o protagonismo juvenil, a consciência democrática e a vivência 

cidadã (criação do Grêmio Estudantil, eleição e acompanhamento do(s) 

representante(s) de turma(s) e Conselho de Classe Participativo); 

● Promover e participar do processo de transição entre as etapas e modalidades; 

● Participar ativamente das reuniões coletivas e dos conselhos de classe, 

sensibilizando e auxiliando o funcionamento do Conselho de Classe 

Participativo; 

● Contribuir para o vínculo entre a família e a escola, acolhendo os pais ou 

responsáveis, oferecendo informações e compartilhando conhecimentos que 

favoreçam do processo educativo em parceria; 
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● Fazer parcerias e articulações com setores governamentais e/ou não 

governamentais de forma a atuar junto à Rede Social de sua localidade, visando 

a um atendimento mais completo das necessidades pedagógicas, físicas e 

sociais das crianças e dos adolescentes; 

● Colaborar no processo de ressignificação do papel da escola na trajetória de vida 

dos estudantes em defasagem idade ano. 

Estes itens 8 e 8.1 devem ser subitens de um tópico chamado Organização do Trabalho 

Pedagógico, que deve constar neste documento, segundo a OP. 

 Apresentação do trabalho da OE no CEF 3 

Profissionais responsáveis: 

* Danielle Atta  

* Vanilda Barroso 

Linhas de ação ou projetos: 

* Projeto “Construindo o Presente” 

* Projeto “CEF 3 sem bullying” 

 

8.2. Projeto “Construindo o Presente” 

Apresentação:  

A formação de sujeitos ativos e corresponsáveis pelo próprio processo de ensino 

é um dos grandes desafios da escola e objetivo principal do projeto. As ações do 

“Construindo o Presente” terão por base a interpretação da frase de Lewis Carroll em 

Alice no País da Maravilhas: 
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Objetivo geral:  

Despertar o interesse para os assuntos relacionados a escola e trabalhar a 

autonomia do estudante a fim de que possa torna-se participante ativo em seu processo 

de ensino e aprendizagem através do conhecimento e reconhecimento de suas 

fragilidades e potencialidades. 

Objetivos específicos: 

* acompanhar o estudante em sua trajetória escolar incentivando-o a superar suas 

fragilidades; 

* aumentar o envolvimento do estudante com o processo de aprendizagem; 

* estabelecer metas, planos, projetos e sonhos; 

* construir coletivamente soluções para os principais problemas enfrentados em sala: 

indisciplina, desinteresse, desrespeito, falta de empatia, entre outros. 

 

Público alvo: 

Toda a comunidade escolar do CEF 3; 

 

Procedimentos (ocorrerão de forma distinta em cada ano): 

6ºs anos: 

* Construção do Projeto de vida (Onde estou? Aonde quero chegar? O que preciso para 

chegar lá?); 
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* Levantamento do nível de alfabetização, interpretação e produção de texto dos 

estudantes; 

* Debates/ rodas de conversas sobre: 

   - importância dos ciclos para aprendizagens; 

   - corpo e sexualidade; 

   - democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma; 

   - importância e necessidade da disciplina. 

 

7ºs anos 

* Debates/ rodas de conversas sobre: 

   - importância dos ciclos para aprendizagens e retenção; 

   - democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma; 

   - importância e necessidade da disciplina. 

 

8ºs anos 

* Debates/ rodas de conversas sobre: 

   - importância dos ciclos para aprendizagens; 

   - democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma e 

participação no Grêmio estudantil; 

   - importância e necessidade da disciplina - mediação de conflitos; 

   - empoderamento Feminino - Realize Meninas; 

9ºs anos 

* Construção do Projeto de vida (Onde estou? Aonde quero chegar? O que preciso para 

chegar lá? Formatura e Ensino Médio: SESI, IFB, CEM 1; CEP Saúde Planaltina); 
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* Debates/ rodas de conversa sobre: 

 - importância dos ciclos para aprendizagens e retenção; 

  - democracia e cidadania - através da escolha do representante de turma e 

participação no Grêmio estudantil; 

  - importância e necessidade da disciplina - mediação de conflitos; 

  - empoderamento Feminino - Realize Meninas; 

Recursos: 

Espaço: pátio, sala de aula, auditório;  

Tempos: aulas de PD ou cedidas pelos professores conselheiros; conselhos de classe, 

reuniões de pais, professores e equipe pedagógica, momentos de interação; 

Pessoal: Orientadoras educacionais; equipe diretiva e pedagógica; professores 

regentes, pais e estudantes; 

Recursos materiais: TV, computador, papel, cartolina, pincéis, lápis, cola, fita adesiva, 

canetinhas, revistas e outros. 

Cronograma e execução: 

A atividade será realizada durante todo o ano letivo. 

 

8.3. Projeto CEF 3 sem Bullyng 

 

Apresentação: 

Aprende-se a ser cidadão desde a infância. Esse aprendizado vem do diálogo, 

do conflito, do reconhecimento da existência de direitos e responsabilidades e, na 

escola, da interação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-comunidade escolar. A 

interação se dá a partir da criação de diversos espaços de participação coletiva e 

nesses deve haver respeito às especificidades de cada estudante, independentemente 
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da cor, raça, gênero, condição social. Assim, a escola deve trabalhar para a superação 

de desrespeito, injustiças e preconceitos, rompendo com a cultura do isolamento e 

autossuficiência. 

Conforme o Regimento Escolar, artigo 307, é dever do estudante: reconhecer e 

respeitar o outro na sua dignidade como pessoa humana, considerando a diversidade, 

sem distinção de raça/etnia, territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, 

filosófica ou religiosa, e condições sociais, físicas, intelectuais, sensoriais e 

comportamentais. (REGIMENTO ESCOLAR) 

 

Objetivo geral: 

Fomentar, no Centro de Ensino Fundamental 3, a cultura da paz, o respeito ao 

próximo e a si mesmo, a busca por empatia e a prática da inclusão, o atendimento às 

normas, a corresponsabilidade e o protagonismo juvenil buscando prevenir quaisquer 

ações discriminatórias, violentas ou excludentes.  

Objetivos específicos:  

* Atuar de forma preventiva contra preconceitos de qualquer natureza promovendo 

discussões/ rodas de conversa e escuta ativa contribuindo com a construção de uma 

verdadeira sociedade e escola inclusiva; 

* Trabalhar conceitos e incentivar os alunos à pesquisa, incluindo identificação de 

formas de prática, consequências e prevenção do bullying e cyberbullying; 

* Responder questionário visando a criação do perfil escolar; 

Público alvo: 

Toda a comunidade escolar do CEF 3; 

Procedimentos: 

* Assistir aos vídeos e realizar uma roda de debates ao final de cada um; 

* Conhecer o Regimento interno e a Lei 13.185 (de Combate ao Bullyng); 
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* Responder questionário e montar gráfico com os resultados; 

* Responder as perguntas da “caixinha de perguntas”; 

* Ler notícias e comentar; 

* Criar mural onde os estudantes possam expressar seus sentimentos; 

* Analisar gráficos e pensar alternativas. 

Recursos: 

Espaço: pátio, sala de aula, auditório;  

Tempos: aulas de PD ou cedidas pelos professores conselheiros; conselhos de classe, 

reuniões de pais, professores e equipe pedagógica, momentos de interação; 

Pessoal: Orientadoras educacionais; equipe diretiva e pedagógica; professores 

regentes, pais e estudantes; 

Recursos materiais: TV, computador, papel, cartolina, pincéis, lápis, cola, fita adesiva, 

canetinhas, revistas e outros.  

Cronograma e execução: 

A atividade será realizada durante todo o ano letivo. 

As atividades usarão como base para os debates, o levantamento realizado no ano de 

2019 na comunidade escolar CEF 3 e abaixo reproduzidos. 

1) Você já sofreu ou sofre bullying? 
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2) Quais os tipos de Bullyng mais praticados? 

 

 

 

 

 3) O que leva o estudante a praticar o bullying? 

 

4) Quais as consequências do Bullyng? 
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5) Quais os ambientes com maior incidência? 

 

Referências bibliográficas: 

BRASIL. Lei nº 8069/90, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Brasília-DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/LEIS/L8069.htm. Acesso em: 24 de setembro de 2018. 
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BRASÍLIA.Currículo em Movimento da Educação Básica, caderno: Pressupostos 

Teóricos. Brasília-DF. Disponível em: https://issuu.com/sedf/docs/1-pressupostos-

teoricos. Acesso em: 5 de setembro de 2018. 

Cartilha. Projeto Justiça na escola, CNJ. 1ª edição. Brasília, 2010. 

Projeto Conte até 10 nas escolas: cartilha: roteiro de aulas. - 2a ed. - Brasília: CNMP, 

60p. 1. Valorização da vida, educação, Brasil. 2. Combate à violência, escolas, 

adolescência. I. Brasil, Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). II. Brasil, 

Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP) 

Orientação Pedagógica da Orientação Educacional disponível em (se.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2019/03/orientacao-pedagogica-da-

orientacaoeducacional_02mai19). 

Os itens 8.2 e o projeto devem constar no tópico ‘’Projetos específicos’’, no final do 

documento. 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES  

A escola atende a modalidade do Ensino Fundamental e Especial no diurno, de 

acordo com o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal 

e a EJA (1º segmento do Ensino Fundamental) nos turnos matutino (Ensino Especial) 

e vespertino. 

  A Parte Diversificada do currículo visa atender às necessidades de sua clientela, 

evidenciadas nos problemas diários da escola. Desta forma, a escola elaborou projetos 

nas áreas: oficinas de leitura, redação, Arte, Educação Ambiental, Cidadania e 

Conhecimento da Cultura Afro-brasileira e Indígena, seguindo as orientações das leis 

nº 3.600 de 09/05/2005, 11.645 de 10/03/2008 e 11.525 de 25/09/2007. 

 O currículo da escola foi organizado de forma a proporcionar a aquisição de habilidades 

e competências com base na interdisciplinaridade, significados e contextualização, na 

compreensão e investigação de um saber fazer e um saber aprender, respeitando e 

procurando incorporar as novas mudanças ocorridas com o Currículo da Educação do 

Distrito Federal.   

**Sugestão: Importante deixar claro na redação que a escola se baseia no Curriculo em 

Movimento do DF, por  isso substituir competências e habilidades por objetivos de 

aprendizagem, e que a instituição procura incorporar elementos de identidade do 

público atendido. 

  Ao conceito de aprendizagens significativas somam-se os de habilidades e de 

competências, aqui compreendidas como atributos intelectuais e cognitivos 

apreendidos a partir da ação educativa e disponível para o agir eficiente em qualquer 

situação de vida de cada ser humano. 

 Devolver habilidades e competências pressupõe disponibilizar recursos 

mobilizáveis que assumirão postura de mudança, objetivando um agir eficiente em 

situações complexas da vida da pessoa. 

**Tendo em vista os pressupostos teóricos do currículo do DF, que se baseia na 

pedagogia histórico crítica sugiro substituir os termos habilidades e competências por 

Objetivos de aprendizagem, como consta no currículo. 
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 Esses recursos mobilizáveis, que correspondem às aprendizagens, adquiridas 

ao longo da vida de cada ser humano, serão mais eficientes quando oriundos de várias 

fontes (daí, a importância da interdisciplinaridade), puderem estar a serviço de várias 

intenções diferentes da parte de cada pessoa (daí, a função da diversidade) e forem 

utilizados em situações concretas e múltiplas, conforme a exigência do contexto em 

que a pessoa se encontre. Daí a consideração à contextualização. 

 Por estes motivos, um currículo, para apresentar coerência com o momento 

histórico, precisa conjugar tendências pedagógicas e teoria crítico-social dos 

conteúdos, teoria de aprendizagem significativa, teoria da construção de competências 

que se aproxima que se intercambiam e se concretizem como instrumentos eficientes 

e eficazes de formação do ser humano apto a viver no terceiro milênio. 

  Esse ser humano, com seu comportamento ético, moral, político, social e com 

suas habilidades, competências e valores domina o saber ser, o saber-fazer e o saber-

estar em um mundo que cada vez mais depende da conscientização do próprio homem 

para manter-se e perdurar para as gerações vindouras. 

Sugestão: o texto dá a entender que a escola tem um currículo próprio baseado no enfoque 

curricular por competências e que agrega elementos do currículo do DF.  Sugiro adequação da 

redação, tendo em vista evitar interpretações que sugiram que a UE não está seguindo o currículo 

e os pressupostos teóricos da rede. 

 

Inserir: segundo a OP, no item Organização curricular deve conter o eixo integrador da 

etapa\modalidade, além dos eixos transversais do Currículo em Movimento, a saber: Educação 

em e para a diversidade, educação em e para os Direitos Humanos e educação em e para a 

sustentabilidade. 
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10. MATRIZES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTALDE 9º ANOS SÉRIES 

FINAIS 

INSTITUIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO 

Etapa: Ensino Fundamental de 9º anos – Séries Finais 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno: Diurno 

 

PARTES DO 

CURRÍCULO 

 

ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Ano 2020 

6º 7º 8º 9º 

BASE NACIONAL 

COMUM 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias. 

Língua Estrangeira - 

Inglês 
2 2 2 2 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 3 3 3 3 

Ciências da 

Natureza, 

Matemática 5 5 5 5 

Ciências Naturais 4 4 4 4 
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Matemática e suas 

tecnologias. 

Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

História 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

Ensino Religioso NÃO OPTANTE 

PD1LABORATÓRIO 

DE CIÊNCIAS 

(Centro de 

Pesquisas 

Guimarães Rosa 

01 01 01 01 

PD2 – Aula de Libras 

(Língua Brasileira de 

sinais alternadas) 

01 01 01 01 

 PD 3- Projeto   01 01 01 01 

TOTAL DE MÓDULOSAULAS SEMANAIS 30 30 30 30 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA SEMANALHORA RELÓGIO 25 25 25 25 

TOTAL SEMESTRALHORA RELÓGIO 500 500 500 500 

TOTAL ANUALHORA RELÓGIO 100

0 

100

0 

100

0 
1000 

OBSERVAÇÕES: 

1. Módulo aula de 50 minutos 
2. O intervalo é de 15 minutos 

Esta matriz pode constar na caracterização da escola ou nos anexos deste 

documento 

11. INSTITUIÇÕES ESCOLARES  
 

11.1. Conselho de Classe / CONSELHO PARTICIPATIVO 

 O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão Democrática e 

se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das 

aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe quantas forem as turmas 
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existentes na unidade escolar. (Regimento Escolar da rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal) Avaliar é uma ação constante da instituição educacional. Nesse 

espaço, vários são os sujeitos envolvidos, e o processo avaliativo passa 

necessariamente pela reflexão coletiva do fazer pedagógico. O Conselho de Classe 

aparece, nesse contexto, como um dos espaços em que a reflexão coletiva do processo 

de ensino e de aprendizagem se faz presente. De acordo com o Regimento Escolar 

das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o 

Conselho de Classe é um colegiado composto por professores de uma mesma série ou 

ano, o diretor (ou seu representante), o orientador educacional, o coordenador 

pedagógico e o representante dos alunos,. Quando o Conselho for participativo podem 

participar, ainda, todos os alunos e professores de uma mesma turma, bem como pais 

e responsáveis.  

O Conselho de Classe participativo, com a presença de todos os estudantes e 

professores de uma mesma turma, assim como das famílias e/ou dos responsáveis 

legais. (Regimento Escolar da rede Pública de Ensino do Distrito Federal) O Conselho 

de Classe deve se reunir, ordinariamente, uma vez por bimestre e ao final do semestre 

ou do ano letivo, ou, extraordinariamente, quando convocado pelo diretor da 

instituiçãoeducacional.  

O registro da reunião, de acordo com o Regimento Escolar, dar-se-á por ata, em 

livro próprio. No entanto, o Conselho de Classe Final, quando houver aprovação de 

aluno em discordância com o parecer do professor regente de determinado 

componente curricular, deve-se registrar o resultado dessa reunião de Conselho de 

classe, também, no Diário de Classe do professor regente, no campo Informações 

Complementares, “preservando-se nesse documento (diário de classe) o registro 

anteriormente efetuado pelo professor”. O objetivo primordial do Conselho de Classe é 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem. Posto 

isso, pode-se afirmar que o Conselho de Classe é, por excelência, o espaço aglutinador 

dos processos escolares de construção coletiva de aprendizagem. O Conselho de 

Classe guarda em si a possibilidade de articular os diversos segmentos da escola e 

tem por objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno da qual 

se desenvolve o processo de trabalho escolar.  

Além disso, a ação avaliativa possibilita a inter-relação entre profissionais e 

alunos, entre turnos e entre séries e turmas, favorece a integração e sequência das 

competências, habilidades e conteúdos curriculares de cada ano e orienta o processo 

de gestão do ensino. Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se e fortalecem os 

processos escolares promovendo o avanço atos de ensinar e aprender, aqui 
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compreendidos como processos inerentes e indissociáveis da produção do saber 

humano.  

 Atribuições do Conselho de Classe 

I. Implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico – PPP na 

perspectiva da avaliação formativa;  

II.  Elaborar o seu Plano de Ação Anual;  

III. Analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, 

considerando: a) As necessidades individuais; b) As intervenções realizadas; c) 

Os avanços alcançados; d) As estratégias pedagógicas adotadas; e) Projetos 

interventivos; f) Os reagrupamentos.  

IV. Identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, 

inclusive mediante a análise dos índices de desempenho;  

V.  Discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas;  

VI. Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter 

pedagógico e de recursos interpostos;  

VII.  Deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos. 

 

11.2. A Coordenação Pedagógica 

A coordenação pedagógica caracteriza-se 'Como um espaço conquistado para 

debate, discussões, avaliação e planejamento para o exercício da prática do ensino 

interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa’.  

Esse espaço deve promover a reflexão sobre os objetivos e as metas da 

instituição educacional, sendo articulador da proposta pedagógica, com a participação 

de todos os envolvidos na construção da autonomia da instituição e do professor. Dessa 

forma, a troca de experiências prazerosas do educar, do aprender e do planejamento 

escolar favorece um clima de organização propício à reflexão coletiva e constante sobre 

a organização do trabalho pedagógico da instituição educacional, focalizando a 

aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos alunos e buscando a qualidade da 

educação.  

A coordenação pedagógica do professor da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal com jornada de trabalho de 40 horas semanais será de 15 horas, distribuídas 

de acordo com a etapa e a modalidade de ensino em que atua. O professor com jornada 
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de trabalho de 20 horas semanais cumprirá 4 horas de coordenação pedagógica. Nesse 

sentido, cabe à coordenação pedagógica oportunizar um espaço dialógico de 

interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos subjacentes à práxis (Compreensão 

e elaboração coletiva e dialética de grupos que buscam, na intenção do movimento, a 

sua autonomia), bem como atuar no campo da medição do seu processo de 

transformação.  

A coordenação pedagógica se constitui num espaço para reflexão da prática 

educativa da escola como um todo, visando ao melhor desenvolvimento das aulas e, 

consequentemente, melhor rendimento dos alunos. 

A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões 

sobre os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, 

tendo por finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-

pedagógicas a fim de dar suporte ao Projeto Político Pedagógico. (Regimento Escolar 

da rede Pública de Ensino do Distrito Federal)  

 É obrigatória a presença do professor nas coordenações pedagógicas. 

Negociações (troca de dias de coordenação) podem ser realizadas apenas dentro da 

mesma semana, com autorização da direção/supervisão e/ou coordenação 

pedagógica.  

 

11.3. GREMIO ESTUDANTIL / APAM 

O grêmio é uma organização sem fins lucrativos que representa o interesse dos 

estudantes e que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos e sociais. 

O Grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes na escola. 

Atuando defendendo os direitos e interesses e participando das decisões sobre as 

melhorias que podem ser feitas  além de aprenderem  ética e cidadania na prática. 

A Secretaria de Estado da Educação entende que toda representação estudantil 

deve ser estimulada, pois ela aponta um caminho para a democratização da Escola. 

Por isso, o Grêmio nas Escolas públicas deve ser estimulado pelos gestores da Escola, 

tendo em vista que ele é um apoio à Direção numa gestão colegiada. 
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O Grêmio Estudantil compõe uma das mais duradouras tradições da nossa 

juventude. Pode-se afirmar que no Brasil, com o surgimento dos grandes 

estabelecimentos de ensino secundário, nasceram também os Grêmios Estudantis, que 

cumpriram sempre um importante papel na formação e no desenvolvimento 

educacional, cultural e esportivo da nossa juventude, organizando debates, 

apresentações teatrais, festivais de música, torneios esportivos e outras festividades. 

As atividades dos Grêmio Estudantil no CEF 03 representam para muitos jovens 

os primeiros passos na vida social, cultural e política. Assim, o Grêmio contribui, 

decisivamente, para a formação e o enriquecimento educacional de grande parcela da 

nossa juventude. 

O grêmio estudantil representa os estudantes da escola. Seu maior objetivo é 

unir e movimentar os estudantes para a discussão de seus direitos e deveres, 

debatendo assuntos diversos sobre escola, comunidade e sociedade. 

 

APM (Associação de Pais e Mestres do CEF 03 ) 

 

A APM é uma organização que promove a participação da comunidade escolar 

na gestão da escola pública, não tendo caráter político partidário, religioso, racial e nem 

fins lucrativos, portanto seus dirigentes e conselheiros não são remunerados. 

Os objetivos da APAM ( Associação de Pais e Mestres do CEF 03 de Sobradinho tem 

por objetivo: 

1. Discutir ações que possam contribuir para a qualidade do ensino e integrar 

família, escola e comunidade, viabilizando a participação de todos na gestão da 

escola pública;  

2. colaborar com a manutenção e a conservação das instalações da escola, bem 

como conscientizar quanto as atitudes de preservação; 

3.  realizar projetos envolvendo toda a comunidade, de forma a contribuir para o 

maior aproveitamento escolar do estudante. É importante ressaltar ainda que as 

ações da APM devem estar em sintonia com a Proposta Pedagógica da escola 

e com a realidade e interesses da comunidade escolar. 
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Significa que com a APAM da comunidade escolar  do CEF 03 participa ativamente  

dos processos decisórios da escola, ou seja, da organização, construção e avaliação 

dos projetos pedagógicos, bem como da administração dos recursos escolares 

 

Os itens 11, 11.1 e 11.2 devem ser movidos para um tópico chamado Plano de Ação 

para implementação da PP. 

12. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

CICLOS DE APRENDIZAGEM 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO 

PARA AS APRENDIZAGENS 

A organização dos blocos do 3º Ciclo para as Aprendizagens segue a 

distribuição seguinte:  

A) 1º Bloco (6º e 7º anos). Ingressarão neste bloco os estudantes que 

progrediram do 2º Bloco do 2º Ciclo para as Aprendizagens (4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental). Após a data de ingresso, permanecerão no 1º Bloco 

avançando em suas aprendizagens, conforme os objetivos propostos no 

Currículo em Movimento para estes dois anos (6º e 7º anos).  

Ao final do 1º Bloco (7º ano), os estudantes poderão progredir para o bloco 

subsequente (2º Bloco) ou ficarão reprovados no (1º Bloco), de acordo com os critérios:  

 1. Progressão para o 2º Bloco de aprendizagem do 3º Ciclo: Ocorre quando não há 

defasagem de aprendizagem conforme os objetivos elencados no Currículo em 

Movimento para o 1º Bloco (6º e 7º anos) ou quando a defasagem se dá em até dois 

componentes curriculares. Neste último caso, deverão ser desenvolvidos projetos 

interventivos no 2º Bloco, para trabalhar as necessidades específicas de aprendizagem 

e a superação das dificuldades apresentadas.  

2. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há defasagem de 

aprendizagem em mais de dois componentes curriculares. Nesse caso, os estudantes 

deverão ser matriculados no mesmo bloco de aprendizagem (1º Bloco – 7º ano), com 

acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos visando o alcance das 

aprendizagens.  
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3. Reprovação no 1º Bloco de aprendizagem por não frequência: Ocorre quando o 

estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga horária prevista 

para o ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no 1º Bloco 

(no ano em que estiver matriculado), com acompanhamento em projetos interventivos 

e reagrupamentos, visando ao avanço de estudos no menor tempo possível. B) 2º Bloco 

(8º e 9º anos). Ingressarão neste bloco os estudantes que progrediram do 1º Bloco do 

3º Ciclo para as Aprendizagens (6º e 7º anos do Ensino Fundamental), conforme 

critérios estabelecidos anteriormente. Após o ingresso, permanecerá no 2º Bloco 

progredindo em suas aprendizagens, conforme os objetivos propostos no Currículo em 

Movimento para esses dois anos (8º e 9º anos). 

 Ao final do 2º Bloco (9º ano), os estudantes poderão progredir para o Ensino 

Médio ou ficarão reprovados no 2º Bloco (9º ano), de acordo com os critérios:  

1. Progressão para o Ensino Médio: Ocorre quando o estudante alcançou todos os 

objetivos de aprendizagem propostos no Currículo em Movimento para o 3º Ciclo para 

as Aprendizagens.  

2. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem: Ocorre quando há defasagem de 

aprendizagem em um ou mais componentes curriculares. Neste caso, o estudante 

deverá ser matriculado no mesmo bloco de aprendizagem, 2º Bloco (9º ano), com 

acompanhamento em Projeto Interventivo e Reagrupamentos para seu caso.  

3. Reprovação no 2º Bloco de aprendizagem por não frequência: Ocorre quando o 

estudante não alcança a presença mínima de 75% do total da carga horária prevista 

para o ano letivo. Nesse caso, aumenta-se o tempo de permanência dele no 2º Bloco 

(no ano em que estiver matriculado). Por acreditar que nenhum processo de mudança 

na educação ou em quaisquer outras áreas ocorre por determinação vertical, mas que 

a ampla e efetiva participação de todos, com diferentes níveis de atuação, nas 

discussões, implantação e implementação do ciclo é fundamental para que se 

consigam avanços, fundamentamo-nos nos princípios da gestão democrática, pois 

democrática é a escola onde todos aprendem.  

13. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR PARA O 3º CICLO 

 A Organização do Trabalho Pedagógico é fundamental para a prática docente 

comprometida com a qualidade social da educação, que se torna possível quando a 

aprendizagem é condutora da progressão continuada. Ressaltamos que a garantia das 

aprendizagens ocorre por meio da gestão democrática, da formação continuada dos 

profissionais da educação, da organização distinta dos espaços e tempos escolares, 

about:blank


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO 

Projeto Politico Pedagógico 2020 

 
 

Quadra 06 – Área Especial nº 02 – Sobradinho – DFCEP.: 73.026-603  -                          
Fone: 61.3901-4112 / 61 99209.1522 / 61- 38794300 E-mail: cef03sobr@gmail.com Página 39 
 

do fortalecimento da coordenação pedagógica e da articulação dos três níveis de 

avaliação formativa: aprendizagem, institucional e em larga escala.  

É imprescindível que tais elementos estejam incorporados à Organização do 

Trabalho Pedagógico da escola como um todo e da sala de aula. Organizar a escola 

em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das aprendizagens, ou seja, 

tanto a preocupação referente ao ensino quanto a compreensão sobre o modo como o 

estudante aprende favorecem a Organização do Trabalho Pedagógico, no sentido de 

garantir as aprendizagens dos estudantes. Essa concepção de organização escolar 

centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010) traz desdobramentos significativos que 

demandam concepções e práticas voltadas à progressão continuada para as 

aprendizagens dos estudantes, princípio basilar da organização escolar em ciclos para 

as aprendizagens, adotada pela SEEDF e que pressupõe elementos organizadores do 

trabalho pedagógico escolar.  

 Elementos constitutivos da Organização do Trabalho Pedagógico Quando os 

ciclos são organizados para as aprendizagens, emergem outros compromissos da 

escola para com as aprendizagens, incluindo os dos profissionais que nela trabalham. 

Toda escola assim organizada reitera a necessária ressignificação da práxis 

pedagógica; nela e por meio dela, todos precisam aprender, os estudantes são 

desafiados a colaborarem com a gestão das aprendizagens por meio da auto avaliação, 

assim como todos os profissionais da escola estão sujeitos a este e outros desafios. 

 Por esse motivo, a perspectiva adotada para os ciclos no Ensino Fundamental 

da Educação Básica é de que os estudantes possam aprender com qualidade, 

dispondo do tempo necessário, e por meio de pedagogias diversificadas em um 

processo contínuo. Diferentemente da promoção automática que investe na 

regularização do fluxo escolar, muitas vezes dissociada da construção de 

conhecimentos, a organização escolar em ciclos, que tem como princípio a progressão 

continuada das aprendizagens, constitui-se por meio de cinco elementos da 

organização do trabalho pedagógico escolar:  

a) Gestão democrática;  

b) Formação continuada dos profissionais da educação;  

c) Coordenação pedagógica;  

d) Avaliação formativa; 

e) Organização e progressão curricular. 
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“O respeito, a responsabilidade e a ética devem construir a base de relação do 

nosso grupo.”  

 

Este item 12 deve ser movido para o tópico Organização Curricular. 

14. Orientações Pedagógicas e Administrativas – Combinados 

 

. Todo professor possui função dupla: gestor do processo de ensino e aprendizagem 

dentro da especificidade de sua área ou componente curricular e integrante da equipe 

escolar, que compartilha da construção coletiva do projeto da Escola. 

. Todos os servidores da escola devem cumprir rigorosamente os horários de entrada 

e saída. Em caso de emergência ou de dificuldade para chegar no horário previsto, é 

necessário comunicar o fato, com a máxima urgência possível, para que sejam tomadas 

as devidas providências.  Nosso Grupo do WhatsApp pode ser acionado para 

comunicados e envio de atividades para suprir eventuais ausências; 

. Não é permitido dispensar os alunos, antes do final de seu horário de aula, sem 

autorização prévia da direção, mesmo nos dias de aplicação de provas ou outras 

atividades avaliativas. 

. O sinal musical deve ser observado, para efeito de liberação de alunos, antes do 

intervalo, na troca de sala de aula e antes da saída. 

. No horário de aulas, não há atendimento aos alunos na coordenação, secretaria, 

direção, biblioteca, por esse motivo, solicitamos que não haja liberação dos alunos. O 

atendimento nesses setores restringe-se ao horário de intervalo entre as aulas ou por 

convocação da Direção/ Supervisão Pedagógica; 

. Visando maior segurança, é expressamente proibida a entrada de alunos 

desacompanhados na sala dos professores/coordenação para pegar água, materiais, 
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fazer provas, reabastecer pincéis, etc. Também é proibido o atendimento a alunos 

dentro da sala de coordenação. 

. Não é permitido entregar aos alunos chaves das salas ou armários. 

.Cabe ao professor a manutenção da ordem durante suas aulas, buscando solução 

para problemas corriqueiros ocorridos em sala e registrando as ocorrências diárias em 

seu diário de classe e/ou em outro instrumento de registro, para uma eventual 

necessidade. Caso não seja possível resolver algum fato ocorrido em sala, o professor 

deverá encaminhar o aluno à direção e relatar o incidente e aguardar o registro do fato.  

 

“A disciplina pode e deve ser cada vez mais humana e cordial, não podendo, no 

entanto, deixar de ser exigente. Ela não impede o exercício da liberdade, mas educa 

o aluno a exercê-la com consciência e responsabilidade.” 

 

14.1. Utilização de salas ambiente e recursos didáticos:  

. Ao proporcionar aos alunos uma aula com outras possibilidades de aprendizagem, em 

ambiente diversificado, estamos oportunizando o desenvolvimento de outras 

competências e habilidades. 

A escola dispõe de: auditório, biblioteca, Centro de Pesquisas Guimarães Rosa ( 

laboratório de Ciências), porém sua utilização requer um agendamento prévio, 

realizado na Supervisão/coordenação. 

. É necessário ter cuidados especiais com a conservação dos ambientes a serem 

utilizados.  

. Não é permitido aos alunos utilizar essas salas sem o acompanhamento de um 

professor. 

. Para o desenvolvimento de atividades na biblioteca, é necessário que o professor faça 

o agendamento prévio com os servidores desse setor. 
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. O uso de materiais como: aparelho de som, data show, dentre outros, deve também 

ser agendado com antecedência, cabendo ao professor zelar por ele. Não compete ao 

aluno o seu manuseio ou transporte.  

 

 

14.2. Reprodução de materiais:  

. Todas as atividades escolares a serem reproduzidas deverão passar pela análise da 

Supervisão/ Coordenação pedagógica. 

. A mecanografia necessita de um prazo para reprodução de materiais podendo o prazo 

ser abreviado ou estender-se de acordo com a disponibilidade de funcionários no setor 

e/ou funcionamento do maquinário. 

. Recomenda-se especial atenção com ortografia, seleção de textos (sempre indicando 

a fonte) e redação dos enunciados. Lembramos a importância de uma abordagem 

contextualizada. 

O layout das atividades é padronizado. Deve-se obter o layout padrão( cabeçalho) na 

coordenação pedagógica.  

 
Os itens 14, 14.1 e 14.2 devem ser movidos para um tópico chamado Plano de ação 

para implementação da PP em um subtópico intitulado Gestão pedagógica. 

 

 

15. PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DE SUA EXECUÇÃO 

Avaliação está imbuída em um grande desafio que é de apropriar-se da 

concepção formativa acerca da avaliação escolar e proporcionar educação de 

qualidade que não somente leve a termo a análise de rendimento escolar, mas que 

considere, igualmente, alternativas de superação das desigualdades sociais. 

 O processo de avaliação deve ser estruturado em função dos objetivos definidos no 

plano de ensino do professor, ir além do julgamento sobre sucessos ou fracassos do 

aluno, ser inicial e contínua, fornecer indicadores para reorientação da prática 
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educacional, ser utilizada como instrumento para o desenvolvimento das atividades 

didáticas e ser norteada por critérios previamente estabelecidos. Os instrumentos de 

avaliação elaborados em função da aprendizagem significativa e as menções, 

conceitos ou notas devem possibilitar a análise qualitativa dos resultados em termo de 

competências, habilidades, atitudes e valores requeridos. 

Diante do exposto, o processo avaliativo da escola seguirá a proposta do 

Regimento Interno das Escolas Públicas, Diretrizes de Avaliação e o Currículo da 

Educação Básica do DF. 

ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES E ANOS FINAIS 

 Avaliação formativa deve ser contínua, cumulativa, abrangente, diagnóstica e 

interdisciplinar com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os fatores quantitativos 

do desempenho do aluno, avanço de estudos e progressão parcial com dependência, 

recuperação paralela e contínua para alunos de baixo rendimento escolar e 

aproveitamento de estudos concluídos com êxito e frequência mínima de 75% do total 

de horas letivas estabelecidas para o ano e semestre letivo. 

 Esta avaliação busca evidenciar a aprendizagem por meio de instrumentos e 

procedimentos variados não sendo aceita uma única forma como critério de aprovação 

ou reprovação. Pesquisas, relatórios, questionários, testes ou provas interdisciplinares 

e contextualizadas, entrevistas, dramatizações, dentre outros, são exemplos de 

instrumentos que inter-relacionados caracterizam a avaliação formativa. 

Sendo assim, as informações obtidas por meio de diversos instrumentos e 

procedimentos avaliativos utilizados pelo professor sintetizam-se bimestralmente, em 

notas de 0 a 10. No caso de serem adotados testes ou provas como instrumento de 

avaliação, o valor a esses atribuído não pode ultrapassar 50% por nota final de cada 

bimestre. 

Citar Diretrizes de avaliação do DF. 

16. Nossa Missão para 2020 
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1. Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP e do Plano de Ação 

Anual do CEF 03; 

2. Promover a igualdade entre todos os estudantes, considerando a diversidade, sem 

distinção de raça/etnia, de territorialidade, gênero, sexualidade, convicção política, 

filosófica ou religiosa, e condições sociais físicas, intelectuais, sensoriais e 

comportamentais; 

3. Executar as tarefas pedagógicas de registro da vida escolar do estudante, em 

instrumentos próprios definidos pela SEEDF, relativo ao período em que esteve como 

regente definitivo ou substituto na turma;  

4. Cumprir os prazos fixados para entrega de documentos solicitados;  

5. Cumprir as horas e os dias letivos estabelecidos no Calendário Escolar; 

6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à 

formação continuada;  

7. Realizar a adequação curricular do estudante, quando necessário;  

8. Zelar pela aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias e intervenções 

pedagógicas, tais como: projetos interventivos, reagrupamentos, entre outros, quando 

necessário;  

9. Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do 

ano letivo aos estudantes com frequencia insuficiente; 

10. Elaborar planejamento de suas aulas e desenvolvê-lo em consonância com o 

Currículo da Educação Básica; 

11. Avaliar os estudantes, de acordo com os critérios estabelecidos nas Diretrizes de 

Avaliação Educacional desta SEEDF; 

12. Ofertar a recuperação processual, contínua e final, desenvolvendo projeto 

interventivo com o estudante, e demais ações pedagógicas necessárias, utilizando-se, 

inclusive, da carga horária residual; 

13. Entregar à Secretaria Escolar da unidade escolar, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias após o encerramento do bimestre/semestre e do ano letivo, os resultados e 

registros da vida escolar do estudante; 

about:blank


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO 

Projeto Politico Pedagógico 2020 

 
 

Quadra 06 – Área Especial nº 02 – Sobradinho – DFCEP.: 73.026-603  -                          
Fone: 61.3901-4112 / 61 99209.1522 / 61- 38794300 E-mail: cef03sobr@gmail.com Página 45 
 

14. Registrar diariamente a frequência do estudante, bem como as demais informações 

exigidas no Diário de Classe; 

15. Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 

16. Articular ações junto ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, à 

Orientação Educacional, à Coordenação e Supervisão para o atendimento ao estudante 

com dificuldades de aprendizagem; 

17. Articular ações junto ao Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos, 

Coordenação e Supervisão para o atendimento ao estudante com deficiência, 

Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Super dotação; 

18. Atuar como professor conselheiro de turma, quando escolhido; 

19. Participar do Conselho de Classe e, quando eleito, do Conselho Escolar; 

20 Participar das atividades de atividades de articulação da unidade escolar com a 

família e com a comunidade; 

21. Desenvolver ações, programas e projetos que visem à melhoria qualitativa e 

contínua do processo educacional, implementados pela SEEDF; 

22. Participar do processo de escolha dos títulos do Livro Didático; 

23. Orientar os estudantes quanto à correta utilização e conservação dos livros, bem 

como sua devolução ao final de cada ano letivo; 

24. Estabelecer interfaces pedagógicas com a Biblioteca Escolar Monteiro Lobato/Sala 

de Leitura; Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, 

das instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar;  

A missão deve constar no início do documento, de acordo com o fluxograma que vai 

em anexo. 

17. JUSTIFICATIVA DOS PROJETOS 

Na Pedagogia de Projetos, é necessário “ter coragem de romper com as 

limitações do cotidiano, muitas vezes impostas” (Almeida e Fonseca Junior, 2000, 

p.22).A ideia de projeto oportuniza aos discentes do CEF 03 de Sobradinho uma nova 

forma de aprender integrando as diferentes mídias nas atividades do espaço escolar. 

Além de proporcionar ao discente mediado pelo professor aprender no processo de 
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produzir, levantar dúvidas, pesquisar e criar relações que incentivam novas buscas, 

descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento. 

No Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, os projetos serão realizados 

durante todo o ano em harmonia com todos os componentes curriculares e, também, 

acompanhando e cumprindo o calendário escolar estabelecido pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

Para a concretização do ensino eficaz e de qualidade, a escola apresenta os 

seguintes projetos pedagógicos: 

1.  Projeto Árvore – Agenda 21; 

2.   Língua Portuguesa em sala exclusiva para surdos; 

3.   Sala de recursos para alunos com surdez; 

4.  Projeto de sala de recursos de deficiências intelectuais e físicas; 

5. Projeto Semana para a Vida; 

6.  Quadrilátero Cultural; 

7. Na Trilha do Jequitibá (GEORROTAS). 

8. Informática Educativa (Estudante Conectado); 

9. CID de Futsal. 

10. Árvore Digital /  

11. Plano de Ação da Biblioteca Escolar/Sala deLeitura– 2020 

12.  Centro de Pesquisas Guimarães Rosa / PIC de Ciências; 

13. Plano de Ação para a Educação Integral. 

14.      Festa Junina (Arraiá Cultural); 

15.      Mulheres Inspiradoras (Sob a lente do amor); 

1. PROJETO ÁRVORE – AGENDA 21 

Orientador: PROFESSOR - FRANCISCO MARCÍLIO M. FILHO 

OBJETIVO 

 Estimular, desenvolver, aprimorar e aperfeiçoar a Agenda 21 do CEF 03. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Estabelecer o  desenvolvimento de 4 eixos de trabalhos eco pedagógicos: 
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1.  Ecologia Ambiental (técnico científico); 

2.  Ecologia Socioeducativa (escola de valores); 

3. Ecologia Comportamental (Psicossocial); 

4.  Ecologia Integral (Sustentável e permanente). 

DESENVOLVIMENTO 

Estimular a formação de grupos de trabalhos durante as reuniões pedagógicas, 

organizando encontros, seminários e conferências sensibilizando alunos, professores 

e funcionários. Construção coletiva de cartas de intenções que serão entregues aos 

segmentos organizados da escola, construção de uma Agenda 21 participativa com 

características eco pedagógica. Passeios culturais e científicos. 

AVALIAÇÃO 

O projeto deverá ser avaliado semestralmente com vistas ao seu 

aperfeiçoamento e reorientação, buscando se aproximar das necessidades, anseios e 

expectativas da comunidade escolar organizada. 

RECURSOS 

a) Reserva desala ou auditório para as reuniões; 

b) Reserva do laboratório de informática; 

c) Material para a confecção de cartazes, murais e informativos; 

d) Material de Jardinagem; 

ENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

a) Direção do CEF 03; 

b) Conselho Escolar; 

c) Professoras e professores; 

d) Coordenadoras e coordenadores; 

e) Comunidade Escolar; 

f) Coordenação Regional de Ensino/ CRESO - UNIEB 

ATIVIDADES 

a) Estimular uma Programação de Incentivo aos Jovens Cientistas; 

b) Jardinagem; 

c) Paisagismo Científico; 
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d) Revitalização da Área Verde; 

e) Campanha CEF 03 MAIS LIMPO“NO LIXO”; 

f) Produção alternativa de latas de lixo; 

g) Exposição fotográfica; 

h) Exposição “ToyArt” ,Liximon; 

i) Exposição Guardiões das águas; 

j) Participação no Quadrilátero Cultural. 

k) Intervalo Criativo; 

l) SOFAM ( Sobradinho feito a Mão) parceiros da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LINGUA PORTUGUESA EM SALA EXCLUSIVA PARA SURDOS 
Orientadora : PROFESSORA -ALICE BITTENCOURT 

 

INTRODUÇÃO 

 Esse projeto foi concebido a partir da reflexão a respeito das necessidades de 

nossos alunos deficientes auditivos em classes integradas no ensino regular e tendo a 

língua portuguesa, porta que abre possibilidades para outras disciplinas, em sala 

exclusiva. Este trabalho teve início nesta escola no ano de 2005. 
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JUSTIFICATIVA 

 O processo de ensino aprendizagem da pessoa surda é afetado diretamente pelo 

bloqueio na comunicação oral e escrita. Deve ser levada em consideração a 

importância da linguagem de sinais como meio de comunicação para os surdos, e ser 

assegurado a todos os surdos o acesso ao ensino da língua de sinais de seu país. 

 A língua de sinais em qualquer país é considerada pelos estudiosos como usa língua 

natural. A língua brasileira de sinais – LIBRAS – é um sistema linguístico com estruturas 

fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas diferentes da língua Portuguesa. 

 A proposta apresentada é no sentido de ensinar o deficiente auditivo a utilizar a 

língua Portuguesa como instrumento de pesquisa e de acesso aos conhecimentos 

socialmente construídos e acumulados, associando a Língua Portuguesa ao exercício 

da cidadania, refletindo sobre os valores que compõem a noção de cidadania na 

relação entre conhecimento, prática de trabalho e identidade cultural. 

 Compreender o texto e resgatar as produções artísticas, identificando e comparando 

cada momento literário em seu dinamismo histórico, realizando o passado com o 

presente num eterno agora. 

OBJETIVO GERAL 

 Compreender que a linguagem ajuda a definir a identidade do indivíduo; 

compreender que o significante, em Português – a palavra, em LIBRAS – o sinal, está 

indissoluvelmente ligado ao significado e que LIBRAS é o ponto de partida e 

PORTUGUÊS o ponto de chegada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Entender a língua Portuguesa como veículo de interação dialógica, transmitindo 

e processando diferentes tipos de mensagens, expressando ideias de modo 

estruturado e coerente. 

● Relacionar a teoria o estudo da Língua Portuguesa com prática do falante, 

estabelecendo os pontos de contato com outros saberes. 

● Organizar, interpretar e divulgar informações. 

● Pesquisar sobre a Língua Portuguesa em seus aspectos gramaticais e 

compreender esse organismo vivo que é a língua e todos os seus matizes. 
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● Saber usar a linguagem e se comunicar em português. 

● Adquirir a capacidade de transmitir e processar mensagens lidas, escritas e 

vistas.  

● Exteriorizar e socializar conhecimentos adquiridos. 

● Conscientizar-se de que a língua cria e transmite uma visão individualizada do 

mundo. 

● Verificar e identificar com clareza a veracidade de uma informação na sua inter-

relação com as demais. 

 

CONTEÚDOS 

 Os conteúdos estão relacionados dentro das competências e habilidades em Língua 

Portuguesa como relacionada nos PCNs. 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 Este trabalho terá a coordenação da professora Alice Bittencourt e acompanhamento 

da coordenadora itinerante Tereza, utilizando os recursos disponíveis na escola tais 

como: quadro de giz; computadores; vídeos; cartazes; televisão e livros. 

 

3. SALA DE RECURSOS PARA ALUNOS DA’s 
RESPONSÁVEIS: Professores Lotados para Sala de Recursos DA 

 

INTRODUÇÃO 

 A Constituição Federal estabelece o direito das pessoas com necessidades 

especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, 

III). A diretriz atual é de plena integração dessas pessoas em todas as áreas da 

sociedade. As políticas públicas recentes do setor têm indicado três situações possíveis 

para organização do atendimento: participação nas classes comuns, sala de recursos, 

sala especial e escola especial. 

 De acordo com as diretrizes nacionais, a sala de recurso é um serviço de apoio 

pedagógico especializado, no qual o professor realiza a complementação ou 
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suplementação curricular, usando procedimentos e materiais específicos. As atividades 

nestas salas seguem uma dinâmica de trabalho condizente com as dificuldades e 

necessidades dos alunos e dos recursos a serem adaptados. 

JUSTIFICATIVA 

 A sala de recursos é um espaço de investigação e compreensão dos processos 

cognitivos, sociais e emocionais, visando a superação das dificuldades de 

aprendizagem e o desenvolvimento de diferentes possibilidades dos sujeitos. Deve ser 

reconhecida sua importância no processo de inclusão, no contexto escolar, enfocando 

seus objetivos e sua organização, considerando principalmente as diretrizes para 

educação especial e as recomendações de organizações nacionais e internacionais 

para esta modalidade educacional. 

 A proposta apresentada visa a inclusão dos alunos surdos nas classes regulares 

realizando o atendimento educacional especializado no turno contrário, individualmente 

ou em grupo, oportunizando atividades que permitam a descoberta, a inventividade e a 

criatividade no processo ensino-aprendizagem. 

OBJETIVO GERAL 

 Realizar adequações necessárias para participação e aprendizagem dos alunos 

surdos, por meio de estratégias teórico-metodológicas que lhes permitam o 

desenvolvimento cognitivo e a apropriação do saber, propiciando o engajamento do 

aluno em um processo particular de descoberta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Viabilizar o acontecimento da adequação curricular. 

● Propiciar a inclusão escolar 

● Promover a integração da comunidade escolar com o aluno surdo 

● Acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos alunos inseridos 

em sala regular 

● Incentivar a participação dos alunos surdos nas atividades gerais da 

escola 

● Exteriorizar e socializar conhecimentos adquiridos 
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● Realizar trabalhos em conjunto com os professores da sala regular e com 

os professores de português exclusivos para surdos; 

AÇÕES 

● Elaborar materiais didáticos e visuais que promovam uma melhor compreensão 

e apropriação do conhecimento dos conteúdos trabalhados em sala regular 

● Promover atividades extracurriculares como oficina de artesanato, teatro, jogos, 

etc. 

● Buscar materiais que estimulem e complementem o aprendizado significativo e 

enriquecimento curricular 

● Trabalhar concomitantemente com o português exclusivo, textos e atividades 

complementares dos temas ministrados. 

● Propiciar o atendimento e o enriquecimento de vocabulário e ideias, levando o 

educando a uma melhor compreensão dos textos em geral; 

● Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos como: atenção, percepção, memória, raciocínio, entre 

outros. 

● Fortalecer a autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher e tomar 

iniciativa a partir das suas necessidades e motivações. 

● Promover a inserção dos recursos de tecnologias de informação e comunicação 

no espaço da sala de ação. 

Este Item deve ser movido para o tópico Organzação do Trabalho Pedagógico como 

um subtópico específico. 

 

4. PROJETO DA SALA DE RECURSOS DE DEFICIENCIAS INTELECTUAIS E 

FÍSICAS 

Orientadores: Professores Lotados para Sala de Recursos Generalista. 

INTRODUÇÃO 

 A educação inclusiva é fundamentada no reconhecimento das diferenças humanas 

cuja aprendizagem é centralizada nas potencialidades dos alunos, considerando a 
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complexidade e heterogeneidade de estilos e ritmos. Com isso é mister uma nova 

estrutura organizacional, com currículos flexíveis, estratégias teóricas metodológicas 

suficientes, recursos e parcerias com a comunidade. 

 O objetivo da escola inclusiva é responder as necessidades de todas as pessoas 

que estão excluídas do direito à educação e que estão fora da escola ou enfrentam 

barreiras no processo de aprendizagem. 

 No sistema educacional inclusivo a escola tem por obrigação acolher a todos, 

independentemente de suas condições física, intelectuais, sociais, psicológicas e 

outras, combatendo assim a exclusão para combater as especificidades dos alunos 

(sala de recursos multifuncionais – MEC – p. 10) 

 A sala de recurso é um espaço para realização do atendimento educacional 

especializado de alunos com deficiência física e intelectual que apresentam ao longo 

de sua aprendizagem, alguma necessidade educacional especial, temporária ou 

permanente. Segundo as diretrizes nacionais para educação especial na educação 

básica estão compreendidos o seguinte grupo: alunos com dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultam o 

acompanhamento das atividades curriculares: aquelas não vinculadas a uma causa 

orgânica especifica ou aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 

deficiências. Incluindo neste grupo alunos que enfrentam limitações no processo de 

aprendizagem devido a condições, distúrbios, disfunções ou deficiências, tais como: 

autismo, hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, deficiência física, paralisia cerebral 

e outros. 

JUSTIFICATIVA 

 O projeto da sala de recursos para alunos com necessidades educacionais especiais 

com deficiência intelectiva e física do Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho 

tem como propósito completar e/ou suplementar a formação dos alunos com vistas a 

autonomia e independência na escola ou fora dela. Visa também orientar e colaborar 

com os professores da classe regular na melhor forma de conduzir o trabalho 

pedagógico e sensibilizar toda comunidade escolar sobre a inclusão desses alunos. 
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OBJETIVO GERAL 

 Contribuir para melhoria da qualidade de ensino, o sucesso e a inclusão dos ANEEs 

com deficiência intelectual e física em classe comum, assegurando também o direito 

deste de ser atendido na sala de recursos para complementação do currículo, 

oportunizando atividades que permitam o conhecimento a inventividade e a criatividade 

no processo ensino-aprendizagem 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Atender os ANEEs com deficiências físicas intelectivas que estão no ensino 

fundamental de 5ª a 9º Anos, considerando as diferentes áreas de 

conhecimentos, os aspectos relacionados ao estágio do desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, o nível de escolaridade, os recursos específicos para sua 

aprendizagem e as atividades de suplementação curricular. 

● Sensibilizar a comunidade escolar sobre a inclusão do ANEE em todas as 

atividades da escola. 

● Colaborar com o professor da classe regular definindo estratégias pedagógicas 

que favoreçam o acesso do ANEE ao currículo e sua socialização. 

● Participar do processo de identificação e tomada de decisões sobre o 

atendimento dos ANEEs. 

● Preparar e orientar a elaboração de materiais didáticos pedagógicos que possam 

ser utilizados pelos alunos nas classes comuns e nas salas de recursos. 

● Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros recursos 

existentes na família e na comunidade. 

● Criar um ambiente favorável e acolhedor para o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem. 

● Valorizar experiências e criatividade dos alunos. 

● Estimular aprendizagem imediata. 

● Desenvolver o raciocínio lógico. 

● Otimizar o processo de leitura escrita. 
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METAS 

● Criar projetos em parceria com a comunidade buscando a melhoria da estima e 

valorização dos alunos através das artes: cênicas, visuais e musicais. 

● Otimizar condições junto a direção da escola, SOE e Regional de Ensino para 

que possam através da equipe multidisciplinar, avaliar e reavaliar os alunos. 

● Viabilizar junto a Regional de Ensino e comunidade escolar praticas desportiva, 

musicas, danças e outras atividades extracurriculares visando a socialização dos 

alunos. 

● Participar dos eventos artísticos e culturais da escola. 

● Realizar adaptações curriculares juntamente com os professores das salas 

regulares. 

● Sensibilizar professores e comunidade sobre a inclusão desses alunos. 

 

Esse item de ser movido para o tópico Organização do Trabalho Pedagógico como um 

subtópico específico. 

 

 

5. PROJETO SEMANA PARA A VIDA 

RESPONSÁVEL: SUPERVISÃO, COORDENADORES E PROFESSORES 

JUSTIFICATIVA 

 A semana para a vida prevista no calendário escolar é um momento onde toda a 

comunidade escolar estará envolvida e participando de discussões sobre: violência, 

drogas, preservação do meio ambiente, preservação do patrimônio, família, temas que 

são importantes para a formação de uma sociedade mais ética, harmoniosa e cidadã. 

OBJETIVO GERAL 

● Proporcionar situações dentro do ambiente escolar, onde temas como 

violência, drogas, família, preservação do meio ambiente e do patrimônio 

sejam abordados e discutidos com a participação de toda comunidade 

escolar. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Permitir uma maior interação entre a família e a escola. 

● Esclarecer a importância de se discutir temas que estejam relacionados 

ao contexto escolar e que possam influenciar no desempenho do 

processo pedagógico. 

AÇÕES 

● Selecionar textos diferenciados e interessantes que tratem dos temas 

citados anteriormente. 

● Promover oficinas de artesanato, teatro, jogos, envolvendo aluno e sua 

família. 

● Realizar exposições de trabalhos confeccionados nas oficinas com a 

participação de alunos, pais e professores. 

● Promover palestras temáticas para toda comunidade escolar sobre os 

temas discutidos. 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

● Este projeto terá a orientação da direção, coordenação e orientação 

educacional da escola com a intenção de proporcionar as condições 

necessárias para a realização das atividades propostas neste período. 

● Durante a semana para a vida, as atividades pedagógicas regulares sofrerão 

algumas alterações nos horários para garantir a participação de toda 

comunidade escolar. 

 PÚBLICO ALVO 

● Pais, alunos, professores, servidores, enfim, toda comunidade escolar. 

 RECURSOS HUMANOS 

● Palestrantes 

● Profissionais capacitados para as oficinas (professores, pais, alunos ou alguém 

da comunidade) 

 RECURSOS MATERIAIS 

● Projetor 

● Vídeos 
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● Filmes 

● Data Show 

● Materiais específicos para oficina. 

 AVALIAÇÃO 

● A avaliação deverá funcionar como uma constante ação questionadora e 

reflexiva sobre os temas abordados. 

 

 

 

 

 

 

6. QUADRILÁTERO CULTURAL 

Orientadores: Professores FRANCISCO MARCÍLIO MARREIROS FILHO; 

WAGNER SANTOS SABINO;ANTÔNIO CARLOS AZEVEDO CAETANO. 

Responsáveis: Todos os estudantes 

RESUMO 

 Previsto no calendário escolar, o Quadrilátero Cultural é a oportunidade de um 

envolvimento maior entre escola e comunidade, quando da possibilidade tanto de 

professores, quanto de profissionais da própria comunidade desenvolverem ações 

culturais e científicas voltadas aos alunos e ao público em geral, destacando e 

valorizando a cultura local, como oficinas de danças, meio ambiente, artesanato, 

turismo, etc, bem como suas participações e integrações. 

JUSTIFICATIVA 

 São poucas as possibilidades de contato dos alunos com ações, mesmo que 

estas sejam desenvolvidas na cidade, que contemplem um maior envolvimento com 

suas realidades, fazendo-se necessário a articulação entre setores da sociedade civil 

que desenvolvem ações nestas áreas e sua integração com a escola/alunos, por 
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exemplo, mostrando as possibilidades de desenvolvimento no âmbito cultural e 

científico. O mesmo contato é necessário quando falamos da temática cultural, por 

exemplo, tornando-se um referencial o Quadrilátero Cultural, pois é a oportunidade 

onde tanto alunos quanto comunidade, receberem instrução e conhecimento sobre 

temáticas referentes ao seu dia a dia em sua comunidade e a sua Identidade cultural. 

OBJETIVO GERAL 

 Identificar se a nossa Comunidade Escolar e o próprio Distrito Federal já 

possuem uma identidade cultural, apesar do pouco tempo de existência em relação às 

outras unidades da federação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Integrar a comunidade do entorno com as ações da escola. 

2. Envolver profissionais de setores diferentes da área educacional, científica, 

ambiental, social e cultural com a finalidade de orientar e colaborar com o 

desenvolvimento sócio educacional. 

3. Melhorar o desenvolvimento sócio educacional. 

METODOLOGIA 

 O Quadrilátero Cultural já faz parte do calendário escolar, tornando obrigatória a 

ação por parte dos professores e para a realização de suas ações se faz necessário o 

requerimento de materiais, a divulgação e o envolvimento dos alunos em suas 

respectivas oficinas e atividades, alémda busca de parceiros para desenvolverem 

ações referentes a temáticas voltadas às necessidades locais. 

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS 

 O Quadrilátero Cultural atende além do público regularmente matriculado, 

professores, pais e comunidade em geral, envolvida tanto em oficinas, palestras, 

apresentações culturais e exposições, ações estas desenvolvidas durante uma 

semana. 

VOLUNTÁRIOS 

 Atores da sociedade civil organizada no que diz respeito às instituições ligadas 

ao meio ambiente, turismo, cultura; artesãos, pais de alunos, professores e equipe 

pedagógica.  
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CRONOGRAMA 

 O Quadrilátero Culturalacontece de segunda a sábado, de acordo com o 

calendário letivo de cada ano, portanto as atividades e ações são desenvolvidas dentro 

deste espaço de tempo - uma semana. 

RECURSOS FINANCEIROS 

 As despesas são referentes à transporte, alimentação dos parceiros (oficineiros 

e palestrantes) oriundos de outros centros urbanos, além das despesas com materiais 

de oficina, tanto dos parceiros externos quanto de oficineiros locais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Quadrilátero Cultural é uma ação prevista no calendário escolar, portanto 

reaplicado a cada novo ano, tendo apenas que, dentro da atual proposta serem revistas 

as possibilidades de inserção de novas oficinas, palestras sob novos enfoques e 

temáticas diversas, sempre de acordo com as parcerias envolvidas. 

 

7. GEORROTAS 
Orientador: PROFESSOR -ARNULFO GOMES 

INTRODUÇÃO 

 

 Preocupado com o fenômeno de degradação do Cerrado (restam apenas 20% do 

total original) e com as políticas de conservação ambiental desenvolvidas pelo governo, 

temos como finalidade conscientizar os alunos da rede pública de ensino da 

importância da conservação e preservação ambiental. Informando o jovem e tornando-

o um difusor da necessidade da proteção dos recursos naturais. Portanto, “Na trilha do 

Jequitibá” não é de um simples passeio. É uma pequena contribuição ao ingresso do 

aluno nos movimentos pró-natureza, que diz respeito à sua própria sobrevivência e das 

próximas gerações. 

 

OBJETIVO GERAL 

 Com o propósito de incluir a questão ambiental na escola, o objetivo de utilizar a 

trilha ecológica é sensibilizar o aluno quanto à destruição de matas e as consequências 
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para a qualidade de vida da população. A escassez de água, poluição dos recursos 

hídricos, erosão, lixo urbano etc., são causas da má utilização dos recursos naturais; 

por isso, é imprescindível a formação de agentes divulgadores de conservação 

ambiental, com proposta de preservação de reservas naturais, fundamentais à nossa 

sobrevivência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I) CONCEITOS BÁSICOS: nesta etapa os alunos conhecem os principais 

aspectos e utilidade das matas ciliares e de galeria, as quis se encontram 

inseridas na vegetação local (Cerrado). Entre outros conceitos podemos 

destacar o “corredor ecológico” fundamental para cadeia alimentar e 

continuidade da diversidade de espécies ao longo do trecho apresentado. 

 

II) PREJUÍZOS À FAUNA, FLORA E AO HOMEM 

Os alunos observarão a interferência humana na região e as consequências (erosão, 

assoreamento etc.), mostrando aos alunos que a exploração irracional dos recursos 

naturais gera prejuízos indesejados pela população local. 

 Os alunos observarão a interferência humana na região e as consequências (erosão, 

assoreamento etc.), mostrando aos alunos que a exploração irracional dos recursos 

naturais gera prejuízos indesejados pela população local. 

 

III) O USO RACIONAL 

  Nesta etapa final, os alunos poderão questionar o papel do estado frente aos 

problemas ambientais. As ações efetivas, projetos viáveis e inteligentes de exploração 

dos recursos da nossa região, poderão ser estudadas pelos jovens, que mais tarde 

construirão conceitos e alternativas quanto ao uso racional das reservas naturais. 

A TRILHA 

 A trilha é feita com acompanhamento do guarda florestal e tem duração aproximada 

de 90 minutos, com três paradas: 
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1 – Parada da Água: abordando temas relacionados à crise mundial dos recursos 

hídricos, abordando os problemas locais (como o caso do ribeirão Sobradinho). 

2 – Parada do Jequitibá: é feito um breve histórico do local, aspectos básicos da árvore 

que leva o nome do parque, a manutenção do mesmo, reflorestamento e outros temas 

como o uso de drogas e seus malefícios etc. 

3 – Parada do Jequitibá Rei: sendo a maior árvore do local a parada serve para reflexão 

contemplativa da exuberância da natureza. Durante a trilha a guarda florestal explica a 

formação das espécies, responde perguntas dos alunos e encerram com mensagem 

que remete ao tema do meio ambiente como um assunto sério e de máxima urgência 

para o bem estar da própria humanidade. 

 

 

 

8. Estudante Conectado - Árvore Digital 

Projeto de Inclusão digital/ Redes Sociais/  

Apresentação 

Há alguns anos, a importância da educação digital não era reconhecida. 

Mas esse tempo já passou. Hoje em dia, sabe-se que a tecnologia tem promovido 

diferentes tipos de aprendizado  no contexto acadêmico, educacional, organizacional 

e, até mesmo, para o desenvolvimento pessoal. É fato que todos se beneficiam da 

transformação digital. 

Vivemos, hoje, em uma era digital, e as informações são recebidas em 

velocidade espantosa. Por isso, é extremamente necessário que se dê a devida 

atenção a esse novo tipo de educação para garantir que os jovens não sejam adultos 

desinformados e confusos no futuro. 

 
Objetivos 
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É fato que a atual geração já nasceu totalmente conectada à Internet. Portanto, 

estamos falando de jovens que passam horas e horas jogando, publicando fotos e 

vídeos nas redes sociais, ouvindo música, compartilhando notícias etc. 

Diante dessa alta conectividade, os professores podem pensar que cada vez se 

torna mais difícil manter a atenção dos alunos nas aulas. Porém, um educador 

atualizado com esse mundo on-line, certamente, vai saber utilizar as ferramentas 

digitais em benefício da educação, desenvolvendo metodologias que estimulem e 

engajem os estudantes. 

As ferramentas tecnológicas auxiliam o professor na preparação das atividades 

e estimulam os alunos a se socializarem com os colegas, além de levá-los a buscar 

novos conhecimentos. 

Não se pode desviar da educação digital, é fundamental que ela seja utilizada a 

favor da aprendizagem. Por isso, o ideal é que, em vez de reclamar do uso dos celulares 

na sala de aula, os professores passem a empregá-los para introduzir novos valores. 

 
 Com parte dos recursos oriundos do Programa EDUCAÇÃO CONECTADA do 

Ministério da Educação, nossa escola em parceria com a APM (Associação de Pais e 

Mestres) tem gerenciado e disponibilizado o sinal de internet a todos os alunos que 

solicitarem através dos Vouchers de acesso. 

● Torna as aulas mais atraentes e inovadoras: quando ampliamos as possibilidades para 

os professores e alunos, as aulas, certamente, ficam mais significativas e motivadoras; 

● Contribui para a diminuição da evasão escolar: esse tipo de educação personalizada 

auxilia os alunos com facilidades ou dificuldades de aprendizagem, despertando o 

interesse deles; 

● Aprimora a qualidade da educação: formando educadores e auxiliando-os a descobrir 

novas estratégias para aperfeiçoar o processo educacional 

e proporcionar novas metodologias e caminhos para o ensino e a aprendizagem; 

● Auxilia na melhoria do desempenho: aumentando a produtividade na lição de casa e 

ampliando a sala de aula para fora do ambiente escolar. 

Conclusão 
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A inclusão e aeducação digital na aprendizagem já não é mais questão de escolha. 

Afinal, o uso das novas tecnologias já faz parte da vida dessas novas gerações fora da 

sala de aula. Por isso, a sua aplicação em benefício do ensino é um caminho 

fundamental para aumentar o dinamismo das aulas. Dessa forma, é essencial que os 

professores saibam integrar as novas formas de ensinar e aprender ao currículo 

escolar. Além de estarmos conectados com o mundo e inserir nossa escola nas redes 

sociais. 

Estrutura 

1. Ferramentas de uso pessoal (celulares,not books, tablets, e 

etc.) com sinal liberado; 

2. Equipamentos de uso coletivo: biblioteca informatizada 

dotada de 15 computadores conectados na internet a 

disposição dos estudantes; 

9. CIDPROJETO CID DE FUTSAL 
Orientador: PROFESSOR - JOSÉ FLÁVIO DA SILVA 

APRESENTAÇÃO 

"Toda parte do corpo se tornará sadia, bem desenvolvida e com envelhecimento lento 

se exercitadas; no entanto, se não forem exercitadas, tais partes se tornarão 

suscetíveis a doenças, deficientes no crescimento e envelhecerão precocemente."                                                     

                                                                           Hipócrates 

JUSTIFICATIVA 

 Atender aos anseios dos alunos desta localidade visando complementar a sua 

prática corporal de movimento e a sua inserção num grupo de referência social, através 

do Centro de Iniciação Desportiva, CID. Podendo este, constituir-se em um valioso 

instrumento de relacionamento social. O aluno ao fazer ginástica, ao jogar, pode revelar 

intenções, expressar sentimentos, construir estratégias e criar códigos de 

comunicação. 
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 No atendimento aos alunos desta localidade através da estrutura do projeto dos 

CID’s, percebe-se que existem algumas possibilidades de ampliação. A implantação de 

uma unidade de CID nesta localidade, será de grande utilidade aos alunos que almejam 

fazer parte deste projeto e, enriquecedor do ponto de vista educativo e formativo. 

 Na sequência desse processo, a seleção e preparação dos alunos na 

modalidade esportiva em destaque, vem atender aos objetivos dos CID’s, na 

composição de alunos destaques para compor e participar dos jogos e competições 

dentro do D.F. na expectativa de que também seja, no momento oportuno, participar de 

treinamento especializado. 

OBJETIVO GERAL 

 Oportunizar o desenvolvimento biopsicossocial e a cultura corporal desportiva 

dos alunos, e a sua inserção através do trabalho de iniciação e aperfeiçoamento 

desportivo, num contexto de estimulação ao senso crítico e como meio de educação 

consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora. Compatível com 

seus interesses e necessidades e de acordo com suas aptidões, despertando o 

interesse intrínseco de seu crescimento dentro do desporto a que se propõe. Adotando 

atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade e, repudiando qualquer espécie 

de violência. 

 Atender aos interesses tanto dos alunos, quanto aos da SEEDF, através do 

DIDESC/GTD, oportunizando a iniciação e/ou aperfeiçoamento desportivo dos alunos 

que possuam aptidão para o esporte e, melhorando o nível de participação e interesse 

dos mesmos pelo desporto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Proporcionar aos alunos a apropriação do conhecimento físico-técnico-tático, 

que fundamenta a prática desportiva do futsal, como elemento significativo de 

sua formação integral; 

● Utilizar a competição como instrumento pedagógico, predominantemente lúdico, 

cooperativo, reflexivo e mantenedor do equilíbrio psicomotor e integrador do 

aluno; 
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● Fomentar o acesso às equipes e representatividades do Desporto Escolar do 

Distrito Federal, de alunos selecionados pela DIDESC/GTD, que demonstrem 

aptidão na modalidade praticada durante sua permanência no CID DE FUTSAL.  

CLIENTELA 

 Alunos regularmente matriculados e frequentes da rede pública de ensino do 

D.F., da CRE/SOBRADINHO, do Ensino Fundamental séries finais, e do Ensino Médio, 

com habilidades para a atividade física proposta. 

 Estes alunos serão identificados e selecionados por profissionais da área de 

educação física e/ou coordenadores da área que atuam nas diversas escolas. 

 

LOCAL  

 O CID DE FUTSAL funcionará, conforme parecer favorável autorizado pelo 

Diretor da escola, nas quadras comunitárias próximas ao CENTRO DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO, localizadas na quadra 06 de Sobradinho. 

   

PLANO OPERATIVO 

HORÁRIO/TURMAS/Nº DE ALUNOS 

De acordo com a Orientação Pedagógica – 2008./SEDF/CEF03 SOBRADINHO. 

   

 O horário de funcionamento, atendendo à disponibilidade do local, será nos 

turnos matutino e vespertino, as segundas, quartas e sextas. 

 As sessões terão a duração de 1h20m e serão de iniciação, aperfeiçoamento e 

treinamento. Serão compostas de 20 a 25 alunos aproximadamente cada uma.  

 

CID DE FUTSAL – CEF 03 DE SOBRADINHO 

 

HORÁRIOS/DIAS 

 

SEGUND

A 

 

QUARTA 

 

SEXTA 

 

Nº ALUNOS 

Das 7h30 às 8h50    25 alunos 
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Das 8h50 às 10h10    25 alunos 

Das 10h10 às 11h30    25 alunos 

Das 14h às 15h20    25 alunos 

Das 15h20 às 16h40    25 alunos 

Das 16h40 às 18h    25 alunos 

 

 

 

 

10. PROJETO “ÁRVORE DIGITAL” 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Francisco Marcílio, Antônio CarlosCaetano; 

RESUMO: 

A escola deve priorizar o desenvolvimento da cidadania plena, desse modo, a 

mesma passa a serum ponto de referência para a permanente mobilização dos sujeitos 

sociais, cabendo assim a busca por meios para alcançar tal intento.  

Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar sua 

função, sua organização e o envolvimento dos sujeitos. Requer, sobretudo, pensar nas 

realidades que vivem e convivem no espaço escolar, considerando o momento em que 

as desigualdades e injustiças sociais expõem os equívocos de um modelo de 

desenvolvimento econômico e social que visa apenas ao lucro imediato de uma minoria 

(GADOTTI, 2000) e transforma as relações humanas em relações de mercado. 

Formalmente, a escola é o espaço determinante para que se concretize a ação 

educativa. Nesse sentido, Petitat (1994) explicita que a escola serve tanto para 

reproduzir a ordem social como para transformá-la, seja intencionalmente ou não. Além 

disso, a escola é o espaço de socialização de crianças, jovens, adolescentes, adultos 

e idosos, bem como espaço de difusão sociocultural, no qual os sujeitos podem se 

apropriar do conhecimento produzido historicamente. Por meio dessa apropriação e da 
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análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o 

conhecimento, esses indivíduos mantêm ou transformam as suas realidades.  

A escola é uma instituição social que pode ocasionar mudanças diante das lutas 

ali travadas, por meio de sua prática no campo do conhecimento, das atitudes e dos 

valores, de articular e desarticular interesses (FRIGOTTO, 1999). Por essa razão, não 

se deve perder de vista a ideia de que as ações pedagógicas refletem as concepções, 

estejam elas explícitas ou não. 

É nesse intuito de minimizar essas desigualdades tão evidentes na escola, bem 

como, levar os jovens ao mercado de trabalho com competências básicas surgiu o 

projeto “Árvore digital ”. Este abrange diversos temas tais como: identidade e 

valorização da diversidade cultural; sustentabilidade; empoderamento das mulheres 

e meninas respeitando a equidade de gênero; cultura da paz, não violência e inclusão 

digital. 

Dessa forma, o projeto vai ao encontro dos anseios dos educadores em 

apresentar soluções para os problemas vigentes como falta de motivação para o 

estudo, falta de disciplina, “bullying”, violência, uso de drogas e falta de interesse em 

querer planejar/ escolher a futura profissão. 

Os recursos pretendidos são: Impressoras, equipamentos de áudio, notebooks, 

câmeras fotográficas, data show e iluminação; adequações nas estruturas físicas dos 

espaços pedagógicos: ilha de edição de vídeos; construção de 02 salas verdes e 01 

plenário a céu aberto, lúdico-pedagógicos: rampa de Skate, mesas de Xadrez/dama, 

pingue-pongue. 

OBJETIVO GERAL: 

Ressignificar os contextos de aprendizagem, conforme os paradigmas da 

conectividade, interatividade e estímulo à autoaprendizagem com ênfase a formação 

para a cidadania. Para tanto, propondo adequações na estrutura física dos espaços 

pedagógicos e recreativos, aquisição de recursos didáticos digitais. 

JUSTIFICATIVA: 

A APAM do CEF 03 de Sobradinho dedica-se, nos termos de seus objetivos 

estatutários e de sua missão, apoiar e promover atividades sócio- culturais e de lazer à 
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comunidade, ampliando o conceito de Instituição Educacional, transformando-a em um 

centro de integração e desenvolvimento comunitário. Para tanto, viabilizando a 

captação de recursos financeiros para prestar assistência suplementar à escola visando 

o desenvolvimento educacional dos alunos e contínuo aprimoramento do processo 

educacional. Assim, busca desenvolver ações de caráter estruturante que, valorizando 

pessoas e a cidadania, contribuam para a melhoria do desempenho escolar e qualidade 

de vida dos estudantes. 

Neste contexto propõe-se uma ressignificação dos contextos de aprendizagem, 

conforme os paradigmas da conectividade, interatividade e estímulo à 

autoaprendizagem com ênfase a formação para a cidadania. Para tanto, propondo 

adequações na estrutura física dos espaços pedagógicos e recreativos, aquisição de 

recursos didáticos digitais. 

A despeito das ações já desenvolvidas pela APAM que asseguram ao longo do 

tempo os recursos necessários ao desenvolvimento das ações de suporte a gestão 

escolar, torna-se indispensável um aporte de recursos que possa viabilizar as 

adequações na estrutura física e aquisições de modernos equipamentosde suporte 

didático afim de dinamizar os processos pedagógicos   capazes de envolver os alunos 

na elaboração e desenvolvimento das atividades escolares, visto que, em um universo 

de 1121 alunos temos uma evasão e reprovação de cerca de 11,4 %. Dessa forma, 

ampliando o seu pertencimento nesse espaço que dificilmente teriam condições por si 

de realizados, sem, contudo – incorrer em descontinuidades daquelas outras ações 

mais inerentes e primárias ao funcionamento escolar. Essa a razão pela qual este 

projeto é apresentado. 

Dessa forma, o projeto vai ao encontro dos anseios da escola em solucionar os 

problemas sociais vigentes como falta de motivação para o estudo, falta de disciplina, 

“Bullyng”, violência, drogadição no ambiente escolar e falta de responsabilidade dos 

educandos. O intuito é possibilitar a inclusão e a formação de jovens cidadãos, além de 

aumentar a sensação de pertencimento e contribuição ativa da comunidade escolar. 
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11. Livro e Leitura – PROJETO DE LEITURA  

Orientadora: Professora Sonia Regina dos Santos / Professora Carine  

 

 As Políticas Públicas do Livro e da Leitura no DF estarão em consonância com o 

Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), como o Programa Fome de Livro, do 

Ministério da Cultura, via Fundação Biblioteca Nacional, e com o Plano Distrital do Livro 

e da Leitura (PDLL), lançado em meados de 2011 pelo atual governo. O PDLL objetiva 

assegurar o fácil acesso aos livros e a outras formas de leitura a todos os brasilienses. 

Além de serem imprescindíveis à transmissão de cultura, os livros também são fatores 

de inclusão e promoção da cidadania. Por isso, devem ser tratados como estratégicos 

para o desenvolvimento pessoal, social e para a construção de um novo projeto de 

nação, mais justa e solidária. 

 
BIBLIOTECA “MONTEIRO LOBATO” 
 

JUSTIFICATIVA  

A educação no Brasil tem sido palco de grandes debates e transformações que 

vem acontecendo gradualmente. Um dos principais temas que tem destacado dentro 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal é o “Letramento”. Este termo, de uso 

recente dentro da pedagogia, propõe que o indivíduo alfabetizado tenha condições de 

utilizar a leitura e a escrita como meio de adquirir conhecimento para o aperfeiçoamento 

individual e social, ou seja, desenvolver habilidades em práticas sociais. São as 

condições que um grupo adquire em determinada culturas para que essas práticas 

sejam bem sucedidas nas relações interpessoais e/ou intrapessoais.  

OBJETIVOS  

about:blank


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SOBRADINHO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE SOBRADINHO 

Projeto Politico Pedagógico 2020 

 
 

Quadra 06 – Área Especial nº 02 – Sobradinho – DFCEP.: 73.026-603  -                          
Fone: 61.3901-4112 / 61 99209.1522 / 61- 38794300 E-mail: cef03sobr@gmail.com Página 70 
 

a. Atribuir sentido a textos orais e escritos de forma crítica.  

b. Usar a sala de leitura como ambiente especial para a leitura prazerosa, a qual 

propicie uma rica fonte de ideias.  

c. Reconhecer e utilizar a sala de leitura como um espaço de pesquisa, estudo, 

palestras, oficinas, exposições de trabalhos realizados em parceria com a biblioteca 

e encontros, os quais ampliem a vivência cultural e social da comunidade escolar.  

d. Estabelecer relação de respeito e de responsabilidade no uso coletivo dos 

recursos disponíveis na sala de leitura, a partir das normas de uso específico nesse 

ambiente.  

 

METAS  

O propósito direto deste Plano de Ação é fazer com que alunos e professores 

utilizem a Biblioteca/Sala de Leitura desta unidade de ensino, como suporte para 

alcançar os objetivos que se encontram na definição acima sobre o “Letramento”. 

A contribuição para o aumento de notas nas avaliações acontecerá conforme 

estabelecido pelo professor regente, que utilizará o acervo como meio de enriquecer o 

aprendizado do aluno, oferecendo assim, uma possibilidade de um maior rendimento 

em suas avaliações. Desta forma, o quantitativo será variável porque dependerá da 

participação dos professores regentes que queiram oferecer esse tipo de atividade em 

sala de aula.  

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS DA PROPOSTA DE TRABALHO   

● Equipe de professores readaptados responsáveis que atuam na Sala de 

Leitura/Biblioteca; 

● Professores regentes; 

● Demais profissionais que, conforme a necessidade ao longo do processo 

possam colaborar na proposta de trabalho.  

DEMAIS ENVOLVIDOS  

● Alunos  

● Pais e/ou responsáveis  

● Direção  
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DETALHAMENTO DA ATIVIDADE  

● Leitura bimestral de livros literários e/ou paradidáticos que serão trabalhados em 

sala de aula.  

●  Na sala de leitura os alunos poderão utilizar o “cantinho da leitura” com o 

propósito de  ler livros, livretos, folhetos,  ouvir música com fone de ouvido, sob 

orientação do professor regente e professores atuantes na biblioteca.  

● Trabalhar com alunos as bibliografias de escritores brasileiro-estrangeiros.  

● Ilustrações de textos, poemas, confecção de murais temáticos etc.  

● Utilização da sala de leitura para pesquisa de trabalhos diversos.  

● Premiação para alunos que se destacarem com um maior número de leitura de 

livros durante o semestre e/ou ano.   

● Comemoração do aniversário da Sala de Leitura/Biblioteca Monteiro Lobato.  

  

CRONOGRAMA  

● Durante todo o ano letivo de 2020.  

AVALIAÇÃO  

A comunidade escolar deverá está atenta as ações efetuados ao longo do 

processo para assim, avaliar seus resultados quando estiverem juntos nas reuniões 

pedagógicas. Poderão apresentar suas considerações, com o objetivo de corrigir falhas 

e investir em novos caminhos dentro da proposta e/ou ainda sugerir novos objetivos.  

  

 

Para conhecer José Bento Monteiro Lobato 

 

 Esta ação pedagógica visa difundir a obra e carreira do escritor Monteiro Lobato. 

Nossa sala de leitura homenageia esse grande escritor brasileiro adotando seu nome 

artístico. 
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 Aqui pretendemos que os alunos conheçam a história de vida de José Bento 

Monteiro Lobato, sua trajetória como brasileiro defensor da nacionalidade, da cultura, 

literatura e imprensa brasileira. Sua mais célebre obra, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, é 

a mais conhecida no brasil e no mundo a fora, voltada para o público infantil e ao mesmo 

tempo às crianças que moram dentro do ser adulto. Os livros que Lobato escreveu para 

as crianças são repletos de personagens dotados de grande inteligência, humor e 

peraltices. Características marcantes do, próprio criador. 

 De forma análoga desejamos que a obra literária de Lobato possa adentrar e 

somar-se aos projetos pedagógicos do CEF 03 de Sobradinho, que serão 

desenvolvidos no decorrer no ano letivo. Ações pedagógicas serão proposta de forma 

a contribuir no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, agregando 

literatura e conhecimento. 

 

Descrição das ações pedagógicas 

I. Caricaturas 

Monteiro Lobato, de humor único e traços físicos marcantes, despertou em vários 

artistas o desejo de retratá-lo de forma caricata. Suas impertinentes sobrancelhas 

sempre destacadas em expressões faciais convidam quase sem quererum retrato ainda 

mais diversos. 

Esse tema será objeto de estudo nas aulas de artes visuais. O momento político 

brasileiro contribui para ampliar divulgação da arte de caricaturar, o que pode 

perfeitamente fazer parte do contexto em estudo. 

Será proposto aos alunos produzirem retratos caricaturados de José Bento 

Monteiro Lobato. Objetiva-se fazer uma exposição das caricaturas produzidas, sendo 

possível também realizar um concurso artístico. 

 

II. Releituras de personagens da obra Sítio do Picapau Amarelo 

 

1- A proposta convida os alunos não ouvintes a imaginar os personagens a partir 
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das narrativas do autor. Em construção individual mediada pelos profissionais 

da sala de recurso, propor: 

 
A- produção de desenhos inéditos 
 
B- confecção de esculturas 
 
C- confecção de bonecos 
 
D- produções textuais na língua de sinais 
 

E- Os personagens produzidos pelos alunos surdos, receberão descrição própria 

em libras, exemplo: nome, características marcantes. A composição final da obra 

poderá transformar-se em acervo de exposição. 

 

2- Alunos em geral 

 

A- Releituras de personagens com atualizações para a época em que vivemos, 

utilizando técnicos como desenho artístico, confecção de bonecos de papelão, 

bonecos de tecido e pinturas; 

 

B- Caracterização, linguagem teatral. 

 

III. Fábulas com adaptações de Monteiro Lobato 

Os recontos de fabulas famosas, sob a narrativa de Lobato serão apresentados nas 

aulas de português. Sob pretexto de estudos gramaticais e de interpretação, questões 

como ética, nacionalidade, cidadania, direitos e politicas poderão ser abordadas a partir 

dos textos. 

 

IV. Texto biográfico 

A Biografia de José Bento Monteiro Lobato além de fornecer dados cronológicos do 

autor, aponta também momentos históricos do nosso país. Lobato não se absteve da 
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participação políticas e cidadã de seus tempos. Sem jamais aceitar cargos na política, 

não deixou de influenciá-la. No entanto, sofreu retaliações por suas opiniões firmes. 

O texto biográfico assim, pode ser considerado instrumento de reflexão e 

aprendizado. 

 

 

V. Destaque de outras obras para apreciação e sugestões pedagógicas 

 

1- Conto: Negrinha 

 

Ler, debater, contextualizar a narrativa do conto com questões abordadas: preconceito 

austero, direito a infância, maus tratos, privilégios sociais. Refletir com atualizações. 

 

2- Memórias da Emília 

 

A personagem Emília representa o empoderamento feminino, dispara verdades 

inquestionáveis. Diversão e reflexão. Proporciona uma leitura prazerosa com diversas 

vertentes para abordagem. 

 

3- Os segredos da Canastra 

 

Emília coleciona cacarecos que são bem significativos para ela, guarda tudo em seu 

bauzinho. Pequenas histórias e segredinhos, coisas que fizeram bem ou mal, também 

temos os nossos. Boas risadas e conversas e o quanto valem as palavras... 

 

VI. Oficinas de leitura 

 

Nessa ação, propomos a utilização do espaço da biblioteca para o desenvolvimento 

e aplicação de projetos literários a cargo dos professores regentes, e parcerias 

convidadas. Haverá horários disponibilizados exclusivamente para atividades como: 
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-sarais poéticos, musicais; 

 

-leituras compartilhadas; 

 

-exposições artísticas; 

 

-apresentações teatrais. 

 

 

VII. Divulgação do acervo da Biblioteca 

 

Recomendação de obras de autores brasileiros visando a leitura com prazer, o 

aprendizado através da literatura de boa qualidade. As divulgações serão realizadas 

nas coordenações coletivas e/ou compartilhadas nos veículos tecnológicos disponíveis 

para professores, alunos e pais desta instituição de ensino. 

As professoras atuantes na sala de leitura Monteiro Lobato do Centro de Ensino 

Fundamental 03 de Sobradinho, se comprometem com a proposta aqui apresentada, 

sendo responsáveis pela elaboração, divulgação e apoio para sua efetivação e 

desenvolvimento. Ressaltam também que não têm papel de regência dado suas 

condições de profissionais readaptadas, assim para o mérito desse intento, contamos 

com colaboração dos professores regentes e de toda equipe pedagógica que acredita 

na valia do mesmo. 

 

12. PROJETO “CENTRO DE PESQUISA GUIMARÃES ROSA" / PIC DE CIENCIAS 
Orientadora: Professora IoneteMatos dos Anjos Souza 

 

INTRODUÇÃO 
  

 O Projeto de Laboratório de Geografia/Ciências Naturais para o ensino 

Fundamental está (sendo) embasado nos objetivos do Projeto Árvore – Agenda 21 que 

estimula o desenvolvimento ecológico Integral (sustentável). 
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 Nos últimos tempos, diversas transformações vêm ocorrendo na nossa 

sociedade e, consequentemente, na escola. O ensino fundamental tem como objetivo 

a compreensão da natureza como um todo dinâmico e o homem como agente 

transformador de sua realidade da ciência como um processo de produção de 

conhecimento, portanto, uma atividade humana associada aos aspectos sociais, 

históricos, políticos, econômicos, culturais e ainda a compreensão da relação entre o 

conhecimento científico e tecnológico e como essa relação pode modificar condições 

de vida da sociedade moderna.   

 Educação científica e tecnológica é um conjunto de ações que buscam articular 

os princípios e aplicações científicas dos conhecimentos tecnológicas com as 

atividades produtivas. 

 O estudo em mecatrônica possibilita aos educandos tornarem-se 

empreendedores mais criativos e investigadores além de possibilitar ao educando um 

desenvolvimento intelectual mais apurado e autonomia em suas conquistas e tudo isso 

vem de encontro com a metodologia aplicada no Quadrilátero Cultural da nossa escola. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 - Desenvolver a observação direta ou indireta; 

 - Identificar objetos comuns e diferentes em ambientes, animais e vegetais 

diversos; 

 - buscar informações através de experimentos e observações em pequenos 

grupos; 

 - elaborar suposições; 

 - identificar transformações; 

 - discutir questões ligadas às ações de sustentabilidade para o Planeta; 

 - aplicar a descrição, a comparação e o registro de observação; 

- compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformação do mundo em que vive; 
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 - adquirir um conjunto de habilidades em mecânica, eletrônica computação 

necessárias, a fim de tornar o educando capaz de compreender, projetar e desenvolver 

sistemas mecatrônicos, ciente das questões éticas e ambientais e de sustentabilidade; 

 - ser capaz de projetar e desenvolver sistemas mecatrônicos; 

 - favorecer o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 - garantir a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos relacionado a teórica com prática, no ensino de cada disciplina; 

JUSTIFICATIVA 

          Há alguns anos atrás nas escolas públicas possuíam laboratórios com vários 

aparelhos, vidrarias, utensílios, produtos químicos, caixas ou kits experimentais tudo 

destinados à demonstração e o aluno quase sempre assistia às demonstrações 

realizadas pelo professor.   

         Algum tempo depois surgiu mais uma vez a necessidade de levar ao aluno a 

importância de experimentar, só que sem ser em um local definido como laboratório 

surgiu ai “Ciência em foco”. 

         Mas agora a nossa Escola vem se movimentando para novos tempos, onde 

despertar dos nossos alunos, para uma visão mais critica a Sustentabilidade do 

Planeta em evidencia a Água. Devido a toda essa movimentação do CEF03, a Equipe 

Gestora juntamente com toda a equipe pedagógica, sentiu-se a necessidade de 

desenvolver atividades de redescoberta experimental, o aluno será levado a 

redescobrir a ciências, suas leis e princípios etc.; será um grande desafio diário, mas 

o que é o conhecimento se não um desafio. 

        “A Ciências Naturais trabalha com procedimentos fundamentais que permitem a 

investigação, a comunicação e o debate de fatos e idéias. A observação, a 

experimentação, a comparação o estabelecimento de relações em fatos ou fenômenos 

e idéias, a leitura e escrita de textos informativos, a organização de informações por 

meio de desenhos, tabelas, gráficos esquemas e textos, a proposição de suposições, 
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o confronto entre suposições e entre elas e os dados obtidos por investigação, 

problemas, são diferentes procedimentos que possibilitam a aprendizagem”. (PCN) 

  É fundamental que o processo ensino-aprendizagem supere a simples 

transmissão do conhecimento e a memorização, considerando a interdisciplinaridade 

como elemento facilitador do diálogo com outras áreas do conhecimento e a 

construção da autonomia do sujeito que aprende nessa trajetória. 

  Acredita-se que o mundo real (seja ele o mundo do trabalho ou cotidiano vivido 

na esfera pessoal) é que proporciona interesse e atribui significado ao conjunto de 

teorias trabalhadas no processo educativo formal. A realização de aulas práticas, em 

laboratório, são uma tônica. Porém, essa prática também é levada para a sala de aula 

na medida em que a maior parte dos conteúdos são desenvolvidas a partir de aulas 

operatórias, que incluem, necessariamente, uma aplicação ao cotidiano. 

  Além disso, dentro do possível, tanto conteúdos teóricos quanto práticos são 

trabalhados fora de sala de aula, buscando ampliar os espaços escolares tais como 

Pátio, Biblioteca, SKYLAB, Auditório, áreas externas e, em alguns casos, espaços da 

comunidade local e regional.   

METODOLOGIA  
 As Ciências Naturais, em seu conjunto, incluídos inúmeros ramos da 

Astronomia, da Biologia, da Química e das Geociências, estudam diferentes conjuntos 

de fenômenos naturais e geram representações do mundo ao buscar compreensão 

sobre o Universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser Humano, a vida, seus processos 

e transformações.    

 Atividades de observação, comparação, experimentação, pesquisa, pesquisa 

de campo, debate e registro realizados pelos professores de Ciências, Geografia, Arte; 

Fomentar as aulas práticas com atividades lúdicas para facilitar a compreensão 

de todo o conteúdo programático. Os contatos estabelecidos entre os professores de 

diversas áreas do conhecimento e aproveitando para planejar atividades em conjunto 

que efetiva o trabalho interdisciplinar. Realização de eventos acadêmicos ou culturais 

na escola; realização de visitas técnicas com orientação e abordagem de temas 

trabalhados em mais de uma disciplina. O corpo docente pode lançar mão ainda, dos 
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recursos tecnológicos disponíveis em sala de aula e SKYLAB (laboratório de 

informática), data show, computador, internet.   

  

PERIODICIDADE 
 

 Semanalmente e quando o conteúdo estudado exigir ou permitir experimentos, 

observação ou pesquisa onde são utilizadas dentro da carga horária as aulas de PD 

01. 

AVALIAÇÃO 

 Será realizada pelo professor, através de: 

✔ Exercícios; 

✔ Trabalhos individuais e/ou coletivos; 

✔ Fichas de observação; 

✔ Relatórios; 

✔ Auto avaliação; 

✔  Provas práticas; 

✔ Provas orais, etc. 
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PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA – PIC 

 

 

 

“A educação é um processo de vida, não uma preparação para a vida presente, 

tão real e vital para o aluno como o que ele vive em casa, bairro ou nos pátios”. 

Dewey 

Introdução  

O Projeto de Iniciação Científica (PIC) do CEF 03 de Sobradinho-DF vem ao 

encontro com o Projeto do Laboratório Centro de Pesquisa Guimarães Rosa para o 

ensino fundamental está (sendo) embasado nos objetivos do Projeto Árvore – Agenda 

21 que estimula o desenvolvimento ecológico Integral (sustentável) propõe também 
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mais uma forma de pensar a ciência, sendo uma importante estratégia para o 

desenvolvimento de habilidades e competências na construção dos conhecimentos dos 

alunos. 

 A proposta é colocar os alunos em contato com o método científico e produzir o 

conhecimento mais fortalecido e com isso permitir que o educando aprenda a fazer 

relatórios observando os experimentos. A iniciação científica possibilita aos estudantes 

passar por um processo de aprendizado focado para uma linha científica. 

 
Objetivo 

 

- Viabilizar a preparação do educando com a finalidade de realizar raciocínios     

rápidos e precisos, além de manter a calma nas várias situações adversas; 

- colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, 

visando um aumento na qualidade do ensino científico; 

- garantir a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos relacionados à teórica com prática no ensino de cada 

disciplina; 

- compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano 

parteintegrante e agente de transformação do mundo em que vive; 

- discutir questões ligadas às ações de sustentabilidade para o planeta. 

 
Justificativa 

O ato educativo do ensino de Ciências da Natureza orbita em torno de 

“Situações de aprendizagem”, com foco em questões mobilizadoras que 

possibilitam a aproximação gradativa dos estudantes aos conhecimentos, aos 

procedimentos aos principais processos e práticas científicas, como ações 

investigativas fundadas em problematizações, levantamento de hipóteses, 

experimentações, analises de dados e conclusões, promovendo a iniciação 

científica. (Currículo em Movimento) 
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Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, diz: está Lei disciplina a 

educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, 

em instituições próprias. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vem 

endossar todo o nosso projeto, pois a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na via familiar, nas unidades de ensino e 

pesquisa nas atividades sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e a pratica social.   

Art3° II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 

opensamento, a arte e o saber; 

Art4° V – acesso aos níveis elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

 
Metodologia 

- Salienta-se que na pesquisa antes de serem desenvolvidos, para seu 

sucesso e conclusão positiva, os alunos terão que planejar detalhar, analisar 

todas as possibilidades, os prós e os contras, caso contrário, correra-se o risco 

de iniciado o trabalho, os alunos perderem o rumo do mesmo, desistindo ou 

esbarrando em empecilhos que dificultam ou descaracterizam seus estudos; 

- Os professores de Ciências Naturais, orientaram seus alunos, os dividido 

em grupos permitindo que fossem criativos inovadores e capaz de sonhar nos 

temas por eles escolhidos; 

- Com intuito de estimular os nossos alunos no desenvolvimento da 

compreensão do que é um trabalho científico os alunos do Ensino Fundamental 

II do CEF 03 de Sobradinho-DF elaboraram trabalhos em todas as áreas do 

conhecimento no nosso PIC (Projeto de Iniciação Científica); 

  - Os alunos apresentaram os temas que serão avaliados por uma banca 

de professores; 

 
 Periodicidade 
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A culminância ocorrerá em dois (02) dias sendo que no primeiro momento 
a montagem e no segundo momento com a exposição dos experimentos para a 
comunidade escolar e para a bancada julgadora. 
 
 

Avaliação 
 
Será realizada pela banca de professores através de fichas de observação;  

 
Referências  

 
 

 
● PEGORETTE, Josemar Francisco; Souza, Flaviani Almeida; ET 

alui Pedagogia de Projetos. Vitória, SENAI. ES, 2003.50p.  

           DEWEY, John. Democracia e educação breve tratado de filosofia 

de      educação 2ª Ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1952. 

● BRASIL. Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. 

Diretória de currículos e Educação Integral. Diretrizes Currículos 

Nacionais da Educação Básica, MEC, 2013. 

● DISTRITO FEDERAL, Secretária de Estado de Educação.  

Currículo em Movimento da Educação Básica: Pressupostos 

Teóricos. Brasília, 2014.    
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13. Plano de Ação para a Educação Integral.  

 

PLANO DE AÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL –2018 

RESPONSÁVEL: Coordenador da Educação Integral Prof. Lenice aparecida Gonçalo 

APRESENTAÇÃO 

 O Centro de Ensino Fundamental 03, situado à Quadra 06 - Área Especial 

02 de Sobradinho, Brasília - DF, foi inaugurado em 14 de novembro de 1972. 

Atualmente, a escola é dirigida pelo professor Robson Salazar de Paiva. Nesses 

mais de quarenta anos, a escola vem servindo à comunidade da cidade com a oferta 

de um ensino digno que prima pela seriedade e qualidade. A fim de elevar a esses 

padrões de excelência que a escola passou a oferecer a Educação Integral para 

uma parcela significativa de seus alunos, buscando tornar mais abrangente as 

atividades curriculares e extracurriculares pressentes na formação dos alunos. 

JUSTIFICATIVA  

 A Educação Integral objetiva promover mudanças por meio da implantação de 

uma cultura transformadora das aprendizagens sistematizadas. A ampliação do 

tempo de permanência do aluno na escola deve ser acompanhada de atividades 

e/ou procedimentos que os envolvam e os promovam de modo que possam se sentir 

capazes e conscientes dessa proposta de ação de forma integrada. 

 Trata-se de ações estratégicas no que se refere aos eixos da educação básica 

das séries finais do ensino fundamental coordenada por professores da rede pública 

de ensino local, com o apoio de parceiros voluntários da comunidade (jovens 

educadores voluntários, alunos bolsistas). 

 A Educação Integral envolve fatores essenciais para o desenvolvimento dos 

alunos por meio de práticas e instrumentos que facilitam o desenvolvimento afetivo 
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e cognitivo. O trabalho menos conteudista e mais diversificadamente prático 

possibilita atividades transdisciplinares. Por sua vez, estas utilizam outros espaços 

que possibilitam o desenvolvimento de valores educativos identificados nas diversas 

formas de expressões, como reforço de matemática e português criativo, cultura 

digital, pré-robótica, educação ambiental, dança música, teatro, horta, canto, 

xadrez,recreação etc. Os subprojetos dessas atividades envolvem, portanto, não 

somente a linguagem escrita, mas outras formas de comunicação e expressão. 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos alunos desenvolvimento amplo de seus saberes de forma a 

impactar positivamente na sua aprendizagem escolar e na ampla e diversificada 

formação cidadã. 

 

ESPECÍFICOS 

Elevar o desempenho escolar nas áreas de matemática e língua portuguesa; 

Fomentar a pesquisa científica como elemento fundamental na concretização 

ematerialização dos projetos propostos em nosso circuito de aprendizagem; 

Desenvolver habilidades que envolvam a linguagem relacionada à cultura 

digitalea educação ambiental sustentável; 

Despertar bons hábitos e atitudes em relação à correta alimentação e às práticas 

de atividades físicas recreativas. 

OPERACIONALIZAÇÃO 

Público 

Serão oferecidas80 (oitenta)vagas para os alunos do turno matutino, 60 (sessenta) para 

o turno vespertino, de forma a contemplar alunos de todos os anos finais do ensino 

fundamental. A forma de escolha será por adesão. Caso haja mais inscritos do que 

vagas, haverá sorteio e lista de espera. 
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ESPAÇOS UTILIZADOS 

Serão utilizadas as áreas verdes, módulos esportivos, horta, o Centro de 

Pesquisas Guimarães Rosa, bosque, salas de aula, sala verde, pátioe auditório. 

Eventualmente poderemos utilizar espaços externos cedidos ou com outras 

instituições. 

Os alunos terão o lanche escolar regular e o almoço reforçado por itens da horta. 

ATIVIDADES EXTERNAS 

Haverá visitas dirigidas a feiras e exposições, bem como atividades nos módulos 

esportivos. 

PROJETOS 

A execução dos projetos se dará a partir de planejamento, estruturação e 

adequação de recursos pedagógicos, humanos, físicos e financeiros fornecidos à 

escola conforme contexto da comunidade identificado pelo Conselho Escolar. 

RECURSOS UTILIZADOS 

Recursos Humanos 

Coordenador professor 

Atividades do turno matutino 

01 ESV Matemática; 

01 ESV Português; 

01 ESV Cultura Digital; 

01 ESV Educação Ambiental e Sustentabilidade; 

01 ESV Recreação. 

 

 

Atividades do turno vespertino 

01 ESV Matemática; 
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01 ESV Português. 

Recursos Materiais 

Os recursos materiais serão previstos para cada oficina, tendo em vista a 

disponibilidades dos recursos financeiros. 

CRONOGRAMA 

As oficinas ocorrerão de fevereiro a dezembro de 2017/2018, durante o calendário 

letivo. 

ALIMENTAÇÃO 

Desenvolveremos durante as atividades e nos momentos de refeições diárias a 

prática da alimentação saudável. 

REGISTRO DAS ATIVIDADES 

As atividades serão registradas nos documentos oficiais, como os diários de 

classe, mas também nos formulários relativos aos educadores sociais voluntários. Além 

disso, serão divulgadas em blogs e redes sociais da internet. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto será regularmente acompanhado pela direção da escola, durante as 

coordenações pedagógicas e pela coordenação pedagógica regional por meio de 

reuniões e formulários específicos. 

 

 

O plano de Ação da Educação integral deve ser movido para o tópico Organização 

do Trabalho pedagógico, como um subtópico específico. 

 

 

 

 

14. FESTA JUNINA 

 

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 03 DE 

SOBRADINHO 

Projeto Básico da Festa Junina e da GINCANA 

CULTURAL Projeto Politico Pedagógico 
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PROJETO BÁSICO- Projeto Político Pedagógico 

 

PROMOÇÃO:  

Associação de Pais e Mestres do Centro de Ensino Fundamental 03 de 

Sobradinho /APAM - CNPJ Nº 00.515.814/0001-31 

Endereço: Quadra 06 Área especial Nº 02 - Sobradinho/ Distrito Federal 

 

DA APRESENTAÇÃO: 

Nessa data comemorativa há uma afirmação de identidade cultural, pois, 

relembram o passado, porque quando se recria o cenário dos arraiais e apresentam-se 

danças das regiões há um resgate cultural e fortalece a identidade de um povo. Esse 

resgate deixa de ser apenas oral, como muitas vezes são passadas as culturas de um 

povo e passa ser concreto. 

As festas juninas proporcionam um ensino aprendizado-dinâmico. Dinâmico em 

torno de manifestações culturais, gastronomia, significação e origem de elementos 

históricos. Elas também promovem o relacionamento interpessoal e confraternização 

que nenhuma outra data consegue realizar. 

Além de ser a festa mais reproduzida e recriada nas escolas é também um bom 

momento para desenvolver um projeto de aprendizagem, porque é um trabalho 

sociocultural. Dessa forma, a escola pode e deve tomar partido dessa data para 

elaborar, com os estudantes, atividades que lhes tragam o conhecimento assim como 

atitudes e valores. 

É uma experiência que contribui para uma prática pedagógica diferenciada, além 

de motivar o aluno a participar, bem como possibilita trabalhar interdisciplinarmente de 

forma significativa. Porque escola é um espaço de formação ampla do educando, onde 

aprofunda o seu processo de humanização, aprimorando as dimensões e habilidades. 
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Dessa forma, o acesso às experiências culturais diversas e a novas linguagens, 

contribui para o desenvolvimento do aluno como sujeito sociocultural, crítico e criativo. 

Assim o Centro de Ensino Fundamental 03 de Sobradinho, apresenta para 

integrar o seu Projeto Político Pedagógico um trabalho educacional tendo como eixo 

temático as festas juninas, não tendo haver com uma religião específica, mas sim 

contribui para incentivar a construção de identidade e valorização da cultura popular 

Trata-se de um momento em que elas aprendem, divertem-se e experimentam uma 

integração, além de ser um trabalho interdisciplinar. 

Do ponto de vista pedagógico o tema Festas Juninas pode ser explorados de 

forma ampla e interdisciplinar, com a consequente realização de pesquisas e 

experiências de primeira mão. Possibilita ainda a realização de inúmeras atividades de 

organização e de registro, feitas individualmente, em pequenos grupos ou com a 

participação de toda a turma e para tanto a escola passa a ser um espaço de busca, 

de reflexão crítica e que trabalha com várias fontes e áreas do conhecimento. 

Alavantú(En Avant, Tout quer dizer: Todos vão pra frente). 

Foi o abrasileiramento das expressões usadas em folguedos de origem francesa 

praticadas em festas nordestinas. 

Nas festas juninas, no Nordeste principalmente. Os marcadores usam esta 

expressão. Alavantu! 

 

DA JUSTIFICATIVA / REALIZAÇÃO 

1. A Festa junina do Centro de Ensino Fundamental 03 de sobradinho, também 

denominado “Arraiá do CEF3”é uma atividade pedagógica de cunho cultural com 

ação solidária desenvolvida pela comissão Organizadora com o apoio da direção 

e participação de toda a comunidade escolar; 

2. O “Arraiá do CEF3” será realizado anualmente, nas dependências do CEF 03 de 

sobradinho, localizado à quadra 06, área reservado Nº 02, tem a realização de 

uma Gincana Cultural com o objetivo de construir uma identidade cultural e de 
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resgate das manifestações artísticas da maior festa da cultura popular, os 

festejos juninos. 

DOS OBJETIVOS  

1. Objetivos do desenvolvimento de um projeto ensino-aprendizado Festas 

Juninas: 

a) Refletir sobre vivências e experiências, dando a oportunidade dos alunos 

aprenderem conceitos que possam levar por toda a vida, como conviver em 

harmonia; 

b) Respeitar o próximo; 

c) Aprender a trabalhar em grupo; 

d) Ser criativo; 

e) Ter uma linguagem bem desenvolvida; 

f) Constituir uma leitura de mundo de forma inteligente e que lhe abra novas 

perspectivas; 

g) Ser perceptivo aos fatores críticos; 

h) Trabalhar conteúdos da série de forma significativa; 

 

2. Ao término do projeto os alunos deverão ser capazes de: 

a) Conhecer as características das festas juninas; 

b) Respeitar o homem do campo e sua cultura; 

c) Promover interesse e participação nas atividades de ensino-aprendizado; 

d) Valorizar festa junina dentro do folclore brasileiro, destacando seus aspectos 

sociais e culturais; 

e) Promover o relacionamento interpessoal. 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 

 

1. COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA 
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A Comissão de Infraestrutura terá como atribuições a responsabilidade pela montagem 

e desmontagem dos elementos da festa; transporte de itens de apoio para as outras 

comissões; limpeza e manutenção do local de realização da festa junina; instalação de 

redes de energia e hidráulica que forem necessárias, distribuição e reposição 

descartáveis (pratos, copos, guardanapos, talheres e etc.) durante o evento, dentre 

outros; 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA 

Nome Função (professor/Servidor/estudante) 

  

  

  

 

2. COMISSÃO DE DECORAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE. 

A Comissão de decoração terá como atribuições a produção dos convites oficiais a 

todas as escolas de Sobradinho, CRESO e órgãos públicos parceiros e outros. A 

confecção da ornamentação de toda escola e a área de realização da festa; produção 

dos cartazes dos itens que serão comercializados na festa; cartazes de identificação; 

crachás de todos os colaboradores das comissões; placas de identificação; divulgação 

do evento em todas formas de comunicação ( Redes Sociais, jornais, rádios, etc.)  

dentre outros. 

COMISSÃO DE DECORAÇÃO 

Nome Função (professor/Servidor/estudante) 

  

  

  

 

3. COMISSÃO DE FINANÇAS 

A Comissão de Finanças assegurará a todas as comissões recursos necessários 

para o desenvolvimento dos trabalhos, organizar a prestação de contas da festa junina; 
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confeccionar as fichasdos itens; confeccionar os ingressos (passaporte caipira) de 

acesso à festa; organizar pedidos de patrocínio e gerenciar todo o apoio financeiro 

conseguido. No dia do evento a equipe atuará na Barraca do Caixa central 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

Nome Função (professor/Servidor/estudante) 

  

 

DAS BARRACAS 

A Festa Junina conta com as seguintes barracas  

a) Barraca do Cachorro Quente:  

Responsável: Formandos do 9º Ano / Professores 9º Ano 

b) Barraca dos Jogos (Pescaria, boca do Caipira, Bingo, etc.); 

Responsável: Professores dos 6º Anos/ Servidores/ Estudantes; 

c) Barraca dos Doces (Canjica, Bolos, Arroz doce, Maçã do Amor, Pé de 

moleque, etc.). 

Responsável: Professores do 7º Anos / Servidores/ Estudantes; 

d) Barraca do Churrasco (Carne, Linguiça, Frango e Salsichão). 

Responsável: Professores / Servidores  

e) Barraca das Bebidas (Água, Suco, quentão sem álcool, etc.). 

Responsável: Professores dos 8º Anos / Servidores; 

f) Barraca do Bazar (Roupas, Bijuterias, perfumes, Agasalho , etc.) 

Responsável: Professores / Servidores 

g) Barraca do Caixa Central (Venda e conferencia e reposição) 

Responsável: Professores / Servidores 

h) Palco / Sonorização 

Responsável: Professores / Servidores / Estudantes 

i) Espaço Verde (Feira Verde, SOFAM, PROJETO ÁRVORE); 

Responsável: Professores, Servidores e Parceiros do CEF03; 
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15. Sob a lente do amor 

“Amor como prática de afeto” 

PEDAGOGIA DO AMOR 

- Admiração 

- Respeito 

Se colocar no lugar do outro 

- Colaboração 

JUSTIFICATIVA 

● Nossas escolas se transformaram em ilhas de solidão, tudo em uma escola 

arremete à solidão, a necessidade de silêncio nos corredores, nas salas de aula 

e suas fileiras que torna a paisagem a nuca dos colegas, seus muros com arame 

farpado, suas grades, inclusive nas bibliotecas, seus trabalhadores da 

“educação” sempre tão sisudos e privilegiando os conteúdos, os privilégios, a 

ideologia do medo propagada em sala de aula como formadora de mão-de-obra 

barata e obediente revestida na frase imoral: o futuro pertence as crianças. 

      Nossa crença passa pela pulverização da solidão antagônica praticada em nossas 

escolas, onde mesmo cercados  por todos os lados de pessoas humanas e afetivas nos 

sentimos sós em nosso corporativismo tacanho, passa pela prática do AMOR, não 

qualquer amor, mais aquele praticado por todos com todos em sua universalidade, que 

nasce na admiração, passa pelo respeito e transborda em AMOR genuíno. 

OBJETIVO GERAL 

● Desenvolver a pratica do respeito através do afeto nas diversas situações das 

relações pedagógicas e sociais 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

● Estimular a colaboração mútua 

● Estimular o dialogo como prática d respeito 

● Estimular o interesse pela história de luta dos diferentes  

CRONOGRAMA 

1º bimestre 

Diário de bordo 
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Aplicativos(como usar) 

Pesquisa/investigação 

Trabalho em grupo 

Leitura das obras 

2º bimestre 

● Construção de roteiros 

● Gravações vídeo aula 

3º bimestre 

● Roteiro mulheres inspiradoras 

● Pré-produção documentário 

● Edições dos documentários 

4º bimestre 

● Conte sua história(memorial) 

● Organização de mostra cinematográfica 

● Homenagem às mulheres inspiradoras 

ESTRATÉGIA 

Construção de um estúdio de gravação de vídeos; 

Oficinas de roteiros, movimentos de câmera, ângulos, planos; 

Oficinas de produção de audiovisuais recursos para a produção; 

Visitas a estúdios de gravações e projetos afins; 

Produção de vídeo aulas de conteúdos ministrados em sala de aula e curta 

documentário sobre as mulheres inspiradoras dos alunos 

AVALIAÇÃO 

Será contínua, durante todo processo de construção, os alunos e professores serão 

convidados á apontar pontos que precisam melhorar e pontos que devem ser 

fortalecidos, tudo ocorrerá em uma roda onde todos terão vez e voz para se expressar 

sem apontar responsáveis.  
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Inserir: nos projetos que a UE tiver o interesse de pleitear um professor exclusivo para 

o mesmo, deve-se inserir a metodologia, de acordo com o anexo I da portaria nº 271 

de 13 de agosto de 2019. 

 

Alterar: De maneira geral a PP não está organizada de acordo com a OP e o fluxograma 

(que vai anexo), necessitando de adequação de nomenclatura dos tópicos e 

reorganização de ordem dos mesmos.  

De acordo com o fluxograma falta inserir e\ou reorganizar os seguintes itens: 

-Apresentação; 

- Função social; 

- Princípios; 

- Fundamentos teóricos metodológicos;  

- missão e objetivos da educação (Realocar e reorganizar); 

- Organização do Trabalho Pedagógico ( já constam subtópicos distribuídos pelo 

documento, porém é necessário um tópico específico, onde constem todos os 

subtópicos presentes no fluxograma) 

 

Observação importante: o que está a título de sugestão a UE só altera se considerar 

que vai qualificar o texto. O que está a título de inserção ou Alteração, deve ser 

adequado para que se suceda a devida publicização do documento. 
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