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1. APRESENTAÇÃO

A Proposta Pedagógica foi construída coletivamente, através de discussões com

a comunidade escolar: direção, funcionários, pais, professores e alunos, sendo que em sua

elaboração percebeu a importância de debater o que é relevante e o que de fato esteja de

acordo com a realidade da escola, mas sem partir do pressuposto que a realidade existente

deva  continuar  a  mesma,  pois  esta  é  passível  de  transformações  na  escola  e

consequentemente na sociedade. A Proposta Pedagógica não se restringe apenas a um

documento escrito e sim a um documento que determine o trabalho pedagógico,  bem

como a política da escola. Para se concretizar um trabalho de qualidade se faz necessário

que exista um eixo gerador da escola dentro de um contexto que integre a comunidade

para que se possa visar o objetivo principal no qual o aluno é essencial. 

Ministrar o conhecimento através da aquisição de habilidade, competências e o

uso de procedimentos para cada conteúdo a ser desenvolvido dentro da especificidade de

cada área. 

Esta proposta pedagógica tem como objetivo colocar em prática todo conteúdo

teórico, utilizando a transversalidade, interdisciplinaridade dos temas, dentre os quais: o

convívio social, dignidade humana, realidade de direitos, deveres e obrigações, educação

moral, ética e respeito, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. A Proposta

Pedagógica está  em consonância com o Regimento Escolar,  portanto faz com que as

ações da comunidade escolar sejam praticadas de acordo com o que se aprimora dia a dia

conforme as necessidades, sendo que a estrutura desta dinâmica está contida na Proposta

Pedagógica.

Com a nossa ação pedagógica, visamos formar cidadãos qualificados, críticos e

conhecedores do mundo que os rodeia, preparados para alcançarem uma vida melhor.

As propostas aqui expostas foram pautadas na escola como um todo, visando a
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melhoria e o aperfeiçoamento do corpo docente e discente. A Proposta Pedagógica deve

ser alterado quando a equipe percebe que os  princípios  já  não correspondem às suas

aspirações  (os  objetivos  iniciais  foram  alcançados  ou  precisam  ser  modificados),  a

clientela  é  outra  (aconteceram mudanças  na  comunidade)  ou  o  contexto  escolar  teve

alterações.

2. HISTÓRICO

O Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama, foi fundado em 06 de novembro

de 1975, atendendo alunos do Ensino Fundamental da 5ª a 8ª série do ensino regular.

Quando  da  sua  fundação  o  CEF 08 atendeu  com Centro  de  Ensino  Especial,

atendendo as todas as modalidades de alunos especiais.

A estrutura  física,  a  falta  de  material  didático,  de  transporte  aos  alunos  com

deficiência  são as maiores dificuldades enfrentadas pela escola.

Contamos  hoje  com a  sala  de  recursos,  quadra  de  esportes,  auditório,  espaço

multiuso,  exposições,  passeios culturais,  orientação educacional,  curso de língua de sinais

para professores. Estas são experiências bem sucedidas e que já fazem parte de nossa história.

Atualmente foi implementado no Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama, a

organização escolar em ciclos, essa forma de organização escolar está respaldada pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, em seu artigo 24, e pelo

Parecer nº 251/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF).  Logo, o 3º Ciclo

para as Aprendizagens pretende aprimorar constantemente os processos de ensinar, aprender e

avaliar, tendo como princípio basilar a garantia das aprendizagens para todos os estudantes

dos anos finais  do Ensino Fundamental.  A organização escolar  em ciclos  apresenta outra

sistematização para os espaços e tempos escolares com vistas às aprendizagens. No bojo dessa

proposta, ganham relevância a avaliação formativa e a reorganização do trabalho pedagógico,

que  devem  realizar-se  coletivamente  com,  entre  e  para  os  sujeitos  envolvidos  na  ação
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educativa.  O  trabalho  pedagógico,  na  lógica  dos  ciclos,  fundamenta-se  na  concepção  de

currículo integrado e de educação integral e na valorização do trabalho interdisciplinar na

construção do conhecimento, considerando as múltiplas inteligências e os diversos contextos

socioculturais em que os estudantes estão inseridos. Sendo assim, atendemos a 30 turmas,

totalizando 718 alunos, sendo 15 turmas no matutino, com quantitativo de 388 alunos (8º e 9º

ano) e 15 turmas no vespertino, com quantitativo de 330 alunos (6º e 7º ano). A escola oferece

atendimento em sala de recursos aos alunos com necessidades especiais, com foco principal

nos  alunos  com  deficiência  auditiva  (DA)  e  ainda  atendendo  outras  modalidades  de

deficiência, tais como: DF (Deficientes Físicos), DI (Deficientes Intelectuais), esses alunos

são atendidos pela sala de recursos generalista e atendemos também alunos TDAH (Déficit de

Atenção e Hiperatividade), DPAC (Distúrbio do Processamento Auditivo Cerebral). 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Mantenedora: Secretária de Estado de Educação e Esportes do Distrito Federal

CNPJ: 00.394.676/0001-07

Endereço: Anexo ao Palácio do Buriti – 9º andar

Telefone/FAX/e-mail: (61) 3224-0016/3225-1266 FAX: (61) 3213-6360

E-mail: se@se.df.gov.br

Data da Fundação: 17/06/1960

Presidente: Leandro Cruz  (Secretário de Educação e Esporte)
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2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

2.1.1. Identificação

 Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama

 Endereço: Quadra 02 Área Especial 02 s/nº – Setor Sul – Gama – DF

 Telefone: (61) 3901-8321

 Mantenedora: Secretaria de Educação do Distrito Federal

 Data de Fundação: 06 de novembro de 1975

 Curso oferecido: 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental. Incluindo o 

Ensino Especial para alunos com deficiência auditiva, mental e física.

 Relação oferta x demanda: A demanda é notoriamente maior que a 

oferta.

 Diretor: Jamielton Braulino de Amorim

 Vice-Diretor: Wilson Tiago Costa

 Supervisor Administrativo: Rosângela Elvira Dias Corrêa

Supervisor  Pedagógico: Cristiane Alves de Lima

 Coordenadores: 

Vinícius de Oliveira Machado 

Mara Carvalho Souza Freire Barbosa

Maira Mirtes Costa Chaves

Dilcione Carvalho Freire 

2.1.2. Aspectos Físicos

 Salas de aula: 15

 Laboratório de informática: 01
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 Biblioteca: 01

 Sala de professores / Coordenação: 01

 Sala de Coordenação (Sala reduzida adaptada para coordenação): 01

 Sala Supervisão Administrativa (reduzida): 01

 Sala de direção (reduzida): 01

 Sala de mecanografia: 01

 Sala de recursos para alunos DAs: 01

 Sala de recursos para alunos Generalistas: 01 

 Almoxarifado: 01

 Cozinha: 01 

 Banheiros para funcionários: 02

 Banheiros para alunos: 02

 Área disponível: 01 pátio coberto, quadra de esportes e auditório 

precários.

 Banheiro de deficiente físico.

 Espaço cultural (Barraca de encontros e reuniões). Capacidade para 100

pessoas.

2.1.3. Recursos Humanos

 Diretor

 Vice-diretor

 Supervisor Administrativo

 Chefe de Secretária

 Orientadora Educacional
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 Professores e funcionários

2.1.4. Recursos materiais

 Aparelho de TV à cores: 03

 Microcomputadores: 22

 Aparelho de DVD: 04

 Máquina copiadora: 01

 Aparelho de som: 04

 Xadrez gigante: 01

 Microfone: 02

 Data Show: 07
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

A escola  atende  no  turno  matutino  (alunos  do  8º  e  9º  anos)  e  no  turno

vespertino, alunos do 6º e 7º Ano, com a faixa etária entre nove e dezesseis anos. Os

alunos do 6º ano são oriundos das Escolas Classe 07, 09 e 17, que tem o CEF 08 como

sequencial. A grande maioria dos alunos moram nas proximidades da escola. Atualmente

a escola atende um quantitativo de 718 alunos. Por sua localização próxima à rodoviária

do Gama, a escola é atrativa para alunos provenientes do entorno do Distrito Federal.

A escola atende aos alunos portadores de deficiência auditiva do 6º ao 9º ano,

sendo atendidos em sala de aula por professores intérpretes, contando ainda com sala de

recursos. Por ser uma escola inclusiva os alunos portadores das mais diversas deficiências

e ou síndromes, dentro das possibilidades da escola, para tanto os alunos contam quando

necessário, de cuidadores e sala de recursos generalista.

A escola  possui  profissionais  readaptados /restrição  de função que exercem

atividades relacionadas ao concurso prestado, são eles:

Matrícula Nome Atividade desenvolvida

23583-0 Marcelo Alves Brito Sala de leitura

31862-0 Maira Mirtes Costa Chaves Coordenadora local

33366-2 Marcelo Albuquerque de Souza Laboratório de Informática

25997-7 Geysa Cristina da Silva Barros Laboratório de Informática
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

A função social da escola tem como missão indicar sua finalidade de acordo

com a proposta curricular vigente deixando claro às seguintes indagações:

A escola existe para dar segmento para a educação que as crianças (alunos) na

maioria das vezes recebem de suas famílias em casa. Dando a formação intelectual crítica

ao estabelecimento dos valores sociais e humanos.

O  principal  objetivo  da  escola  é  chegar  a  formar  consciências  críticas  e

atuantes em uma sociedade na qual  ela  existe;  observando as  transformações sociais,

políticas e econômicas que requerem a formação do aluno como cidadão para conviver e

ser útil à sociedade.
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5. PRINCÍPIOS 

No âmbito socioeducativo, instituições são ambientes em que sujeitos buscam

sua formação de forma intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e relações de

mediação.

Assim, os fins e princípios norteadores, foram definidos em consonância com

as diretrizes emanadas da Constituição Federal e LDB vigentes, conforme segue:

A educação possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em suas

dimensões  física,  social,  emocional,  cultural  e  cognitiva  nas  relações  individuais  e

sociais.

A educação  básica  é  direito  inalienável  do  homem  em  qualquer  idade  e

capacita-o a alcançar o exercício pleno da cidadania de forma a ser promovida não como

uma justaposição  de  etapas  fragmentadas,  mas  em perspectiva  de  continuidade  entre

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens

e Adultos e a Educação Especial.

Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do

respeito ao bem comum são valorizados na prática pedagógica como norteadores que são

da vida cidadã.

A vivência  do  processo  educativo  tem como objetivo  propiciar  ao  cidadão

condições  de  responder  positivamente  as  grandes  necessidades  contemporâneas  de

aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a

ser, em conformidade com o relatório Delors, publicado em 1996.

Os valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas básicas da

sensibilidade,  da  igualdade  e  da  identidade,  essenciais  à  formação integral  do  aluno,

permeiam  a  organização  curricular,  as  relações  interpessoais,  o  planejamento,  o
12



acompanhamento  e  a  avaliação  de  todo  o  trabalho  docente,  discente,  gestor  e

administrativo.

A flexibilidade  teórica  e  metodológica,  o  reconhecimento  e  a  aceitação  do

pluralismo de ideias constituem elementos essenciais na definição da política pedagógica

adotada.

O  sistema  educacional  proporciona  recursos  e  meios  que  atendem  às

necessidades  educacionais  de  todos  os  alunos,  de  modo  a  oportunizar  o  seu

desenvolvimento  e  a  sua  aprendizagem,  garantindo:  educabilidade  de  todos  os  seres

humanos,  direito  à  equidade,  igualdade  de  oportunidades  educacionais

independentemente dos comprometimentos que possam apresentar, respeito à dignidade

humana, direito à liberdade aprender e expressar-se e ter o direito de ser diferente. Dessa

forma, incentiva a maior participação de todos, inclusive da família, promovendo ação

que levem ao cumprimento de metas do compromisso de todos pela educação.

Os  princípios  norteadores  enunciados  têm  como  foco  de  atuação:

aprendizagem,  formação  de  professores  e  gestores,  gestão  compartilhada,  educação

integral,  avaliação  institucional.  O  primordial  será  a  formação  de  cidadãos  críticos,

conscientes e úteis à sociedade.

O  conhecimento  abrange  todo  conteúdo,  logo  o  conhecimento  como

fundamentação para alcançar a cidadania plena.  A ampliação do conhecimento deverá

proporcionar a independência e a qualidade de vida esperada para o indivíduo.

O aluno deverá compreender as diversas linguagens, através de provocações

dentro  da  sua  realidade,  utilizando-se  as  diversas  ferramentas  para  o  aprendizado  a

disposição do discente. O envolvimento da equipe docente, da família e toda comunidade

escolar, devem promover o contínuo estímulo ao aprendizado.

A comunidade escolar se reunirá ordinariamente para tratar da vida escolar, a
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fim de estabelecer prioridades e apontar caminhos para a boa gestão da escola. Entender

os problemas e desafios faz parte concreta da solução destes últimos.

Para que tal proposta se torne possível é necessária a presença constante de

mediadores capazes de compreender e intervir nos conflitos intra e extra escola. No CEF

08 do Gama, este papel é desempenhado por supervisor, coordenadores pedagógicos e

pela orientadora educacional. 
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6. OBJETIVOS

Todo o conteúdo a ser aplicado é fruto de pesquisa e planejamento tendo como

fulcro  o  currículo  básico  em  vigor.  A escola  objetiva  oferecer  as  condições  físicas,

materiais, pedagógicas e políticas para o bom desenvolvimento da atividade docente. Aos

discentes o melhor ambiente possível dentro do limitante financeiro e estrutural da escola,

a fim de que possam absorver de forma eficiente o conhecimento a eles oferecido.

A escola existe para dar segmento para a educação que as crianças (alunos) na

maioria das vezes recebem de suas famílias em casa. Dando a formação intelectual crítica

ao estabelecimento dos valores sociais e humanos.

O  principal  objetivo  da  escola  é  chegar  a  formar  consciências  críticas  e

atuantes em uma sociedade na qual  ela  existe;  observando as  transformações sociais,

políticas e econômicas que requerem a formação do aluno como cidadão para conviver e

ser útil à sociedade.
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

A elaboração da proposta pedagógica precisa contemplar a missão, a clientela,

dados  sobre  aprendizagem,  relação com as  famílias,  recursos,  diretrizes  pedagógicas,

plano de ação da escola.

Por ter tantas informações relevantes,  a PP se configura numa ferramenta de

planejamento e avaliação que todos os membros das equipes gestora e pedagógica devem

consultar a cada tomada de decisão.  

A Proposta Pedagógica é política no sentido de compromisso com a formação

do cidadão para um tipo de sociedade e, por isso, deve propor alterações na organização

do  trabalho  pedagógico  da  escola,  contemplando  as  dimensões  pedagógica,

administrativa e financeira, num processo permanente de reflexão e discussão de seus

problemas,  na  busca  de alternativas  viáveis  à  efetivação de  sua intencionalidade  que

também é política, ou seja, envolve opções que não são neutras (Veiga, 1996).

A escola reflete contradições características da sociedade em que está inserida.

As ações pedagógicas praticadas em seu interior são marcadas por conflitos e desafios

que,  quando diagnosticados,  debatidos e estudados por todos, ampliam as alternativas

para a implementação de mudanças que tornam a escola mais democrática.

Isto requer tomar como fundamento teórico pedagogias transformadoras que,

inseridas na prática social concreta, realizam a mediação entre o individual e o coletivo,

oportunizando a inserção da escola na totalidade social  de que faz parte.  Por isso,  o

trabalho escolar, concebido, refletido, desenvolvido e avaliado numa perspectiva crítica,

centra-se nas questões sociais e coletivas (SEEDF,2014).

Para garantir a participação dos diferentes sujeitos sociais, convidamos todas e

todos para, juntos nos inserirmos nos movimentos necessários à construção do Projeto
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Político-Pedagógico  como instrumento  de  emancipação  e  organização  do trabalho  da

Escola,  que  tem  na  Coordenação  Pedagógica  o  lócus  primordial  de  sua  concepção,

acompanhamento e avaliação.

O principal objetivo do Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama,  deseja

alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os

meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida a chamada Proposta Pedagógica – o

famoso PP. Logo, as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito

sobre ele:

 É projeto  porque  reúne  propostas  de  ação  concreta  a  executar  durante

determinado período de tempo.

 É  político  por  considerar  a  escola  como  um  espaço  de  formação  de

cidadãos  conscientes,  responsáveis  e  críticos,  que  atuarão  individual  e

coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir.

 É  pedagógico  porque  define  e  organiza  as  atividades  e  os  projetos

educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem.

Ao juntar as três dimensões, a PP ganha a força de um guia – aquele que índica

a  direção a  seguir  não apenas  para  gestores  e  professores  mas também funcionários,

alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre

essa  rota  e  flexível  o  bastante  para  se  adaptar  às  necessidades  de  aprendizagem dos

alunos. Por isso, dizem os especialistas, a sua elaboração precisa contemplar os seguintes

tópicos:

 Missão

 Clientela

 Dados sobre a aprendizagem

 Relação com as famílias
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 Recursos

 Diretrizes pedagógicas

 Plano de ação

A Proposta Pedagógica se torna um documento vivo e eficiente na medida em

que serve de parâmetro para discutir referências, experiências e ações de curto, médio e

longo prazos.
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

É importante ressaltar que a implementação da organização escolar em ciclos

não implica somente na substituição de uma terminologia, mas, de fato, a construção de

uma prática que promova as aprendizagens, não como privilégio de alguns, mas como

direitos  de  todos,  é  preciso  oferecer  aos  estudantes  diversas  estratégias  didático-

pedagógicas,  como  possibilidades  de  sucesso  em  sua  escolarização.  No  entanto,

prescrever  estratégias em si  não garante um resultado positivo;  é  preciso observar  as

características dos estudantes, seus contextos, necessidades; é preciso buscar a estratégia

mais adequada a ser utilizada e dentro de um tempo pontual, o que não impede que outras

tentativas sejam feitas, concomitantemente ou em tempos diferentes (SEEDF, 2014).

Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico deve ser assumida como

prática de reflexão crítica,  diagnóstico e  de tomada de decisões,  registrada  na  PP da

escola (a organização curricular, o plano de ação) e nos planos de aula. O planejamento

imprime qualidade ao trabalho pedagógico escolar a partir do momento em que aponta

com clareza onde se quer chegar, levanta questionamentos e indica caminhos. “Uma das

funções mais importantes do planejamento é assegurar a unidade e coerência do trabalho

pedagógico da escola como um todo e o de cada turma em particular” (VILLAS BOAS,

2004, p. 95).

A integração curricular pode ocorrer por meio de temas, problemas ou questões

que  emergem,  tanto  do  contexto  social  no  qual  os  estudantes  e  profissionais  estão

inseridos,  quanto  dos  conteúdos  propostos,  conforme  Orientações  Gerais  sobre  a

Organização Curricular da Escola (SUBEB, 2014). O detalhamento do planejamento da

unidade didática é feito por meio de diferentes modalidades de organização do trabalho

pedagógico, tais como sequências e projetos didáticos.

Assim, as sequências didáticas constituem detalhamento do planejamento da

unidade didática e podem ser desenvolvidas em uma ou mais aulas para trabalhar um

conteúdo específico (exemplo: gênero textual)  ou um tema,  seguindo uma lógica que
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contemple as etapas da didática proposta pela Pedagogia Histórico-Crítica.

Enfim,  os  projetos  didáticos  que  levam  à  construção  da  autonomia  e  da

corresponsabilidade  requerem  um  trabalho  pedagógico  integrado  que  rompa  com

conteúdos  e  atividades  estanques,  possibilitando  processos  que  permitem  a  reflexão

crítica e a investigação. O trabalho com projetos apresenta-se como aliado do processo de

reorganização  dos  tempos  e  espaços  no  3º  Ciclo,  quando  possibilita  o  planejamento

coletivo com a participação de todos os envolvidos no processo e, em consequência, a

abordagem de temas de interesse comum (SEEDF/2014).

8.1. CALENDÁRIO ESCOLAR DE EVENTOS 2020

 03/02 a 07/02 - Semana Pedagógica.

 10/02 – Início das aulas (acolhida dos alunos e apresentação dos professores).

 09 a 13/03 - Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 

aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016). 

 17/03 - Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático

 16 a 20/03 - Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 

UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5.243/2013).

 04 a 08/05 - Semana de Educação para Vida (Lei Federal nº 11.998/2009).

 28/05 -  Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático.

 03/06 - Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012).

 26/05 - Olimpíada da Matemática

 07/07 - Término do 1º Semestre.

 23/07 - Início do 2º Semestre.

 11/08 - Dia do Estudante.

 17/08 - Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013).
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 25/08-  Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011).

 18/08 -  Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático.

 16 a 20/09 – Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF.

 21/09 – Dia mundial de luta das pessoas com deficiência. Lei 11.133/2005.

 20/11- Dia nacional da consciência negra. Lei 10.639/2003.

 05/11 - Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Dia Letivo Temático.

 16/12 - Término do ano letivo.

 17/12 - Avaliação final.
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9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação é um processo que viabiliza a aprendizagem, não deve ser uma via

de mão única, na qual somente o aluno é visto. Ela deve ser foco do desenvolvimento de

competências, sendo parâmetro para todo processo.

Segundo Luckesi (2000, p.28), importa estarmos cientes de que a avaliação

educacional, em geral, e a avaliação de aprendizagem escolar, em particular, são meios e

não  fins  em  si  mesmas,  estando  assim  delimitadas  pela  teoria  e  prática  que  as

circunstancializam. Desse modo, entendemos que a avaliação não se dá nem se dará num

vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação,

trazido em prática pedagógica.

A  avaliação  atrela-se  ao  trabalho  da  escola  fundamental  cujo  propósito

primordial é propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao saber

elaborado:

 Aprender a ler e escrever, primeira exigência para o acesso ao saber 

elaborado.

 Papel das práticas avaliativas, favorecer esse processo, colocando o aluno 

em contato permanente com a leitura e a escrita.

A avaliação será feita  de forma contínua levando em consideração o ritmo

próprio de cada aluno, dando pesos iguais às partes quantitativas e qualitativas, deverá ser

diversificada,  utilizando vários  instrumentos  de forma dirigida ou espontânea como a

observação  do  aluno  em  sala  de  aula,  sua  participação,  relatórios,  questionários,

pesquisas,  entrevistas,  portfólios,  avaliação  por  colegas,  auto-avaliação,  registros
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reflexivos, testes/provas entre outras.

A  recuperação  deve  ser  continuada,  inserida  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem no decorrer do ano letivo, assim que identificado o baixo rendimento do

aluno  valendo-se  de  mecanismos  diversificados  onde  algumas  práticas  de  ensino

individualizado possibilitarão um atendimento mais específico para que o aluno alcance

sua meta.

A recuperação continuada não pressupõe a  realização de provas  específicas

com  a  finalidade  de  alterar  as  notas  já  obtidas,  más  determinar  os  domínios  das

habilidades, competências e conteúdos para a análise final de resultado no componente

curricular.

A recuperação final será realizada após o término do semestre/ano letivo, para

o aluno que não obteve aproveitamento em até três componentes curriculares, exceto para

os alunos de classe de aprendizagem e para os alunos do Ensino Fundamental – anos

iniciais.

A recuperação final  não se aplica  a  aluno retido  a  um ano do componente

curricular  do  seguimento  em razão  de  frequência  inferior  a  75%(setenta  e  cinco por

cento) do total de horas letivas, semestrais ou anuais.

O  aluno  é  promovido  quando,  após  a  recuperação  final,  obtiver  em  cada

componente curricular nota igual ou superior a 5,0 (cinco). Assim, a nota da recuperação

final substitui o resultado anterior, expresso pela média final, se maior. Caso não haja o

comparecimento do aluno para a recuperação final, o aluno será considerado reprovado.

É adotado o regime de dependência que assegura ao aluno do 7º ano prosseguir

os estudos no ano imediatamente subsequente, quando o aproveitamento do aluno for

insuficiente em até dois componentes curriculares.
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A opção pelo regime de dependência é facultativa pelos pais ou responsáveis

pelo  aluno.  No prazo legal  após  a  divulgação dos  resultados  finais  do  ano letivo.  A

progressão parcial com dependência não se aplica ao aluno retido em um ano em razão de

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas.

A dependência é desenvolvida mediante aulas regulares, estudos orientados,

cursos  paralelos  na  própria  instituição educacional,  na forma da legislação específica

vigente. O aluno em dependência poderá ser dispensado de seu cumprimento, mediante

aproveitamento  de  estudos  feitos  a  partir  de  documentação  escolar,  que  comprove  a

conclusão  do  componente  curricular  em  dependência  em  estabelecimento  de  ensino

fundamental devidamente registrado.

Independentemente do resultado obtido nos estudos de dependência, o aluno

deverá ser promovido para o ano seguinte aquele que está cursando, se nele evidenciar

desempenho satisfatório no componente curricular alvo da dependência.

O aluno que apresentar desempenho insatisfatório na dependência e  no ano

letivo em que está matriculado, no mesmo componente curricular, ficará retido naquele

ano todo. Assim, o resultado da dependência é registrado em ata própria, ficha individual

do aluno e no histórico escolar.

 A escola em Ciclos para as Aprendizagens propõe, como um dos pilares de sua

organização, a avaliação formativa, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e

sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas e encontrar soluções. A

avaliação é, então, processual, contínua e diagnóstica. 

A avaliação diagnóstica é uma das funções da avaliação. É a que se antecipa às

demais e pode promover ações formativas, se considerados e respeitados os elementos

que  ela  pode  fazer  emergir.  Se  avaliar  é  uma  estratégia  de  pesquisa,  a  avaliação

diagnóstica é a motivação para a coleta dos dados (SEEDF, 2014). Logo, esse tipo de
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avaliação  deve  ocorrer  sempre  que  necessário  e  serve  para  identificar  e  analisar  as

aprendizagens existente ou a falta delas.

A avaliação será feita  de forma contínua levando em consideração o ritmo

próprio de cada aluno, dando pesos iguais às partes quantitativas e qualitativas, deverá ser

diversificada,  utilizando vários  instrumentos  de forma dirigida ou espontânea como a

observação  do  aluno  em  sala  de  aula,  sua  participação,  relatórios,  questionários,

pesquisas,  entrevistas,  portfólios,  avaliação  por  colegas,  auto-avaliação,  registros

reflexivos, testes/provas entre outras.

O registro de avaliação dos anos finais do ensino fundamental será emitido por

meio eletrônico quando do preenchimento do diário e da ficha de acompanhamento do

desempenho de cada estudante.

No Ciclo, o estudante poderá ser retido nos Anos Finais por não evidenciar as

aprendizagens necessárias nos 7º e 9º anos, todavia no caso de as faltas extrapolarem o

percentual estabelecido pela legislação brasileira, 25% (vinte e cinco por cento), haverá

retenção em todos e quaisquer anos do Ensino Fundamental (SEEDF, 2014).

9.1. PROJETO INTERVENTIVO

Segundo VILLAS BOAS, 2010, p. 35:

O Projeto Interventivo apresenta características próprias,  são elas:  a) é

contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém temporário no

atendimento  aos  estudantes  que  apresentam  dificuldades  de  aprendizagens  que

requerem  atendimento  específico;  b)  é  diversificado  e  atualizável,  evitando  a

padronização  e  repetição  de  atividades;  c)  deve  considerar  o  processo  de

desenvolvimento dos estudantes; d) é prática colegiada, pois toda equipe pedagógica

da  escola  deve  envolver-se  no  planejamento  e  realização  do  projeto.  A equipe
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envolvida desenvolve atividades com os estudantes das turmas, de acordo com as

dificuldades surgidas, o momento em que são realizadas e os recursos humanos e

materiais disponíveis.

Como o Projeto Interventivo é de desenvolvimento contínuo, mas

não atende ao mesmo grupo de estudantes durante todo o ano, periodicamente é

analisado pelos profissionais envolvidos, a partir das informações coletadas durante

sua execução. No caso da nossa escola organizada em ciclos, esse pressuposto se

acentua, uma vez que a progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes,

princípio  básico  dessa  sistemática  de  organização,  constitui  “[...]  um  recurso

pedagógico que, associado à avaliação formativa, possibilita o avanço contínuo dos

estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano

letivo”  (VILLAS  BOAS,  PEREIRA,  OLIVEIRA,  2012).  Portanto,  organizar  o

trabalho pedagógico incluindo estratégias bem planejadas para o uso qualificado dos

espaços  e  tempos  escolares,  como  é  o  caso  do  Reagrupamento  e  do  Projeto

Interventivo, caracteriza-se como uma dimensão muito importante na organização

escolar em ciclos.

 

9.2. REAGRUPAMENTOS: INTRA E INTERCLASSE

Conforme consta na Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2007, do

Conselho Nacional de Educação, art. 27, § 2º, prevê a mobilidade e a flexibilidade

dos tempos e dos espaços escolares e a diversidade no agrupamento de estudantes.

Os  Reagrupamentos  constituem  estratégia  pedagógica  que  permite  agrupar  os

estudantes de acordo com suas dificuldades e potencialidades a fim de promover o

avanço  contínuo  das  aprendizagens.  Deve  ser  uma  atividade  intencional  e

planejada, sistematicamente. Possibilita a mediação entre pares, pois os estudantes

auxiliam uns aos outros, na socialização de saberes e experiências.
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Os Reagrupamentos não buscam a homogeneidade, mas a necessidade

de diferenciação e individualização de práticas voltadas às reais necessidades dos

estudantes. A avaliação formativa é imprescindível nesse processo, uma vez que é

por  meio  dela  que  ocorre  o  diagnóstico  das  condições  de  aprendizagem  dos

estudantes e a adoção de estratégias em prol de seu avanço (SEEDF, 2014).

Assim,  o Reagrupamento intraclasse,  como o próprio nome indica,

consiste na formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o

horário  das  aulas,  de  acordo  com suas  dificuldades  de  aprendizagem ou  suas

potencialidades. Em determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas

para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros,

a atividade pode ser a mesma para todos, porém com comandos diferenciados,

conforme o processo de aprendizagem de cada grupo. Há ainda situações em que

cada grupo receberá um desafio diferente. O que determina a opção pela forma de

organização dos grupos, pela periodicidade de realização e ou pelo trabalho que

será  desenvolvido  é  o  diagnóstico  das  necessidades  e  possibilidades  de

aprendizagem realizado pelo professor,  a partir  do qual  serão estabelecidos os

objetivos e as estratégias didáticas a serem desenvolvidas. É importante considerar

que o tempo das atividades previstas para os diferentes grupos deve oportunizar o

desenvolvimento de potencialidades no ritmo próprio dos componentes do grupo.

E o Reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e alarga

as experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as turmas. Esse

Reagrupamento prevê a formação de grupos de estudantes, organizado entre as

turmas do 3º Ciclo, independentemente do bloco ou ano em que o estudante esteja

matriculado, a partir de necessidades e possibilidades diagnosticadas.

Vale  ressaltar  que  o  Reagrupamento  interclasse  não  implica  a

formação de novas turmas: os estudantes continuam registrados nos Diários de

Classe  em  suas  turmas  de  origem.  Uma  das  vantagens  dessa  modalidade  de

Reagrupamento é o fato de propiciar ao professor percepções diversas sobre os

estudantes,  fortalecendo  a  interlocução  entre  os  professores  envolvidos  e
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tornando-os corresponsáveis pelas aprendizagens de todos os estudantes (SEEDF,

2014). 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

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

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

em relação à diversidade e a suas múltiplas dimensões de forma emancipatória. Além

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

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

para a Sustentabilidade, permeando os conteúdos de forma articulada e interdisciplinar. 

O Currículo propõe ainda eixos integradores para os anos 15 DIRETRIZES

PEDAGÓGICAS  PARA  ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR  DO  3º  CICLO  PARA  AS

APRENDIZAGENS finais do Ensino Fundamental:  Ludicidade e Letramentos, com o

entendimento de que eixo é algo que sustenta, apoia e integra, pois ao mesmo tempo em

que articula entre si, é articulador dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de

ensino  e  aprendizagem,  buscando  a  proficiência  leitora  e  escritora  a  partir  dos

letramentos,  envolvidos  pela  ludicidade.  Esses  eixos  nos  remetem  à  necessidade  de

integração  e  progressão  curricular  como  fundamentais  à  Organização  do  Trabalho

Pedagógico nos ciclos. 

É  essa  organização  que  proporá  intervenções  didáticas  em  atendimento  às

necessidades de aprendizagem dos estudantes. Como mediador do processo de ensino e

de aprendizagem, cabe ao professor desenvolver procedimentos que permitam estabelecer

interação  com  e  entre  todos  os  estudantes.  Nesse  sentido,  é  oportuno  considerar  as

contribuições da Sociolinguística ao pensamento pedagógico, especificamente sua ênfase

no estudo das variedades linguísticas, que fornece ao professor referências teóricas para

acolher as diferentes formas de falar e os saberes múltiplos que os estudantes trazem para

a escola.
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 Ao ver-se respeitado em sua expressão, o estudante percebe-se como sujeito de

linguagem e possuidor de saberes que, articulados à aquisição de conhecimentos formais,

constituem uma teia dialógica e rica de aprendizagens. A prática social compartilhada

eminentemente por meio da linguagem é o ponto de contato entre os dois componentes

essenciais do processo de ensino-aprendizagem: o professor e o estudante. Repensar a

ação  pedagógica  incorporando  os  mais  variados  recursos,  como  imagem,  som  e

movimento,  envolvidos pela  ludicidade,  é uma forma de tornar  significativos espaços

tempos de formação; a aula mais interativa atrai os estudantes, o que possibilita um maior

desenvolvimento,  que  vai  além  da  16  DIRETRIZES  PEDAGÓGICAS  PARA

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS dimensão

cognitiva. É nesse cenário que a Pedagogia Histórico-Crítica alcança seu potencial crítico

e libertador das consciências e afirma a possibilidade da escola como espaço de reflexão

na ação.  

I. Através  de  coordenações  integradas,  onde  os  professores  discutirão  e

planejarão atividades que desenvolvam a interdisciplinaridade.

II. Montagem de projetos que visem a interdisciplinaridade e o aproveitamento de

conceitos preexistentes.

 Filmes

 Passeios recreativos e culturais

 Palestras

 Feiras culturais

 Peças teatrais

 Interpretação de músicas

III. Momento  de  avaliação  do  processo  ensino-aprendizagem,  analisando  os

desafios  encontrados  e  propondo  soluções.  Internalizando  e  aculturando  os

êxitos.
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IV. Desenvolvimento  de  atividades  socioculturais  envolvendo  situações  que

desenvolvam as habilidades para a solução de problemas no dia a dia da vida

escolar.  Para  tanto  os  jogos,  as  gincanas,  os  desafios  intelectuais,  festivais

culturais e as ações comunitárias se prestam de forma bastante eficiente.
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP

Este  documento  foi  construído  coletivamente,  através  de  discussões  com a

comunidade escolar: direção, funcionários, pais, professores e alunos, sendo que em sua

elaboração percebeu a importância de debater o que é relevante e o que de fato esteja de

acordo com a realidade da escola, mas sem partir do pressuposto que a realidade existente

deva  continuar  a  mesma,  pois  esta  é  passível  de  transformações  na  escola  e

consequentemente na sociedade.

A Proposta  Pedagógica,  construída  coletivamente,  fortalecerá  as  escolas  em

busca  do  cumprimento  de  sua função social  de  garantir  o  acesso aos  conhecimentos

sistematizados ao longo da história  da humanidade em articulação com os  diferentes

saberes construídos pelos sujeitos em espaços sociais diversos. Por isso, perguntar qual a

função social da Escola numa sociedade onde circulam múltiplos saberes é, no mínimo,

fundamental. É uma questão que deve permear todos os espaços-tempos da escola, em

especial os da Coordenação Pedagógica.

Iniciar a discussão da A Proposta Pedagógica analisando a função social da

Escola na sociedade atual favorece a compreensão do sentido de sua existência secular,

como instituição formal de educação de crianças, jovens e adultos.

Ao mesmo tempo, discutir a função social da escola nos remete a pensar ainda

nosso papel como profissionais da educação; sobre que projeto de educação, de formação

e de sociedade defendemos cotidianamente, no exercício de nosso trabalho. 

O planejamento da metodologia e sua apresentação, bem como a constituição

de comissão organizadora compõem etapa preliminar importante para a sensibilização de

todos para o trabalho coletivo de construção da PP e resulta em credibilidade e conquista. 
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As  reuniões  para  debates,  estudos  e  encaminhamentos  para  a  PP  foram

realizadas em diversos momentos, sendo as coordenações pedagógicas um dos principais,

tanto nos dias destinados aos encontros coletivos, como nos outros dias que poderão ser

utilizados  para  discussão  em  pequenos  grupos  (anos/séries/blocos/ciclos  e  áreas  do

conhecimento).

À medida que o grupo realizou as discussões e tomou as decisões, a comissão

organizadora  sistematizou  as  ideias,  produzindo  A  Proposta  Pedagógica.  Logo,  a

comissão organizadora fez, então, a finalização da versão final da PP, contemplando as

sugestões. Vale destacar que a elaboração desse documento foi de responsabilidade de

todos, não ficando somente a cargo da comissão organizadora.
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP

A Proposta  Pedagógica  deve  ser  alterada  quando  a  equipe  percebe  que  os

princípios já não correspondem às suas aspirações (os objetivos iniciais foram alcançados

ou precisam ser modificados), a clientela é outra (aconteceram mudanças na comunidade)

ou o contexto escolar teve alterações.

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de planejamento

das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de cada ano letivo deve

se elaborar o Plano de ação, definindo as ações a serem executadas no referido ano letivo.

Cabe à direção e a Coordenação Pedagógica da escola a responsabilidade de

articular  e  proporcionar  momentos  para  reflexão  e  implementação  do  PPP,  seja  nos

encontros  específicos  com professores  e  professoras  ou nos  momentos  que exigem a

participação de toda a comunidade escolar.

A  avaliação  acontece  no  final  da  realização  de  cada  ação,  envolvendo

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola e no início de cada

ano letivo acontece uma avaliação sistemática com a participação de toda a comunidade

escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados no ano anterior e

apresentar  propostas  para  a  realimentação e  execução do Projeto  Político  no ano em

curso. 
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13. PROJETOS ESPECÍFICOS
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Plano de Ação da Gestão

1- Dimensão:

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar,  metas a cumprir  e sonhos a

realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá

forma e vida ao chamado projeto político pedagógico – o famoso PP. Logo, as próprias

palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele:

 É projeto  porque  reúne  propostas  de  ação  concreta  a  executar  durante

determinado período de tempo.

 É  político  por  considerar  a  escola  como  um  espaço  de  formação  de

cidadãos  conscientes,  responsáveis  e  críticos,  que  atuarão  individual  e

coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir.

 É  pedagógico  porque  define  e  organiza  as  atividades  e  os  projetos

educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem.

Ao juntar as três dimensões, a PP ganha a força de um guia – aquele que índica

a  direção a  seguir  não apenas  para  gestores  e  professores  mas também funcionários,

alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre

essa  rota  e  flexível  o  bastante  para  se  adaptar  às  necessidades  de  aprendizagem dos

alunos. 

2- Problemas e desafios:

Prevenção ao uso de drogas;

- Diminuir o índice de reprovação no Ensino Fundamental;

- Formação Continuada para professores da e 6º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental;

- Diagnóstico no Ensino Fundamental;

- Fortalecer a relação entre escola/família;

- Fortalecer o ensino inclusivo;

- Projetos de intervenção (para garantir o ensino aprendizagem de qualidade);

- Reavaliar o sistema avaliativo (para avaliar com objetivo voltado para ação-
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reflexão-ação, para garantir um processo avaliativo justo).

3- Ações:

a) Envolver os pais nas atividades realizadas na escola;

Promover gincanas culturais e esportivas;

Realizar palestras envolvendo os temas: drogas, DSTS, segurança, doenças 

epidemiológicas;

Projetos de ensino envolvendo os pais;

Realizar exposições das atividades realizadas com os alunos, em reuniões e nos 

conselhos de classe.

b) Incentivar o resgate dos valores morais;

Promover momentos de reflexão, tendo como apoio os equipamentos 

tecnológicos;

Trabalhar com filmes e músicas que desperte o respeito mútuo;

Promover trabalhos de campos, que evidencie as consequências de atitudes 

indisciplinadas e/ou infracionárias;

c) Elevar a qualidade do ensino aprendizagem;

Realizar projetos envolvendo as datas cívicas e comemorativas, com temas de 

acontecimentos emergenciais conforme a necessidade do momento;

Promover gincanas na área de matemática;

Participar dos programas direcionados pelo MEC;

Promover grupos de estudo com o corpo docente;

Envolver professores e alunos em atividades culturais extra às atividades de rotina

escolar;

Realizar diagnósticos e análises de dados do desempenho acadêmico;

Promover projetos de leitura, escrita e cálculos;

d) Aplicar corretamente o sistema de avaliação;

Informar os pais ou responsável, o método de avaliação que será aplicado em cada

bimestre;
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e) Trabalhar com toda a comunidade escolar conceitos de respeito. Disciplina, 

responsabilidade, ética, amor ao próximo e outros;

Abordar os temas transversais;

Promover momentos de reflexão e palestras educativas que possam contribuir 

com a conscientização da comunidade escolar;

Aplicar dinâmicas de grupo;

Utilizar vídeos;

Desenvolver projetos relacionados à ética, disciplina, responsabilidade e respeito 

mútuo.

f) Promover eventos educativos e recreativos;

Promoção de eventos educativos por ocasião de datas cívicas e comemorativas 

relacionados ao: Meio Ambiente, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, 

Dia dos Pais, Folclore, Dia do Estudante, Independência do Brasil, Dia das 

Crianças, Aniversário de Cachoeira Dourada, Dia dos Professores, Natal; através 

de: Teatros, Excursões Culturais, Gincanas, Olimpíadas, Feira Cultural, Mostra 

Científica e Folclórica, Comemorações e Exposições de trabalhos em todas as 

áreas do conhecimento.

g) Projetos que serão desenvolvidos na escola:

Plano de Ação Orientação Educacional – Nível Local 2019;

Projeto “Bem Estar e Consciência”;

Projeto Interdisciplinar II: Meio Ambiente “Escola Limpa” ;

Projeto Conversando sobre “Bullying”;

Projeto de Conscientização do Uso Sustentável da Água ;

Educação para as Relações Étnico-Raciais – Compreendendo a História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana;

Projeto de Leitura e Escrita;

Conhecendo a nossa história - Biblioteca José de Alencar .
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h) Conselho de Classe;

Cumprimento das normas estabelecidas pela SEEDF.

i) Educação Inclusiva;

Promover palestra com os profissionais da educação para estudo e abordagem de 

temas relacionados à Educação Inclusiva.

Realizar momentos de estudo juntamente com a família, equipe da escola e 

profissionais especializados para envolvimento de todos no processo ensino-

aprendizagem.

Momentos de estudo para a discussão das ações em conjunto para melhorar 

envolvimento com os alunos inclusos.

4- Recursos: 

4.1- Recursos Financeiros:

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação trouxe alguns avanços na área de

financiamento da educação. Ainda que não atenda completamente as reivindicações da

área, pode notar avanços significativos quanto a democracia e autonomia das entidades

educacionais. 

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades públicas de educação

básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de

direito financeiro público (Lei 9.394/96, art. 15).

Atualmente  o  CEF  08  do  Gama,  recebe  recursos  financeiros  do  PDDE

(Programa de  Dinheiro Direto  na Escola)  que consistem na transferência  de recursos

financeiros públicos da União às Escolas Públicas do Distrito Federal, para utilização

com despesas de material de consumo e patrimônio da escola. O PDAF (Programa de

Descentralização Administrativa e Financeira), que está intrinsecamente relacionado com

a Gestão Compartilhada,  o modelo de gerenciamento das escolas públicas do Distrito
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Federal. Assegura parcialmente os meios financeiros para que os gestores possam realizar

com agilidade  e  em  conformidade  com  as  demandas  e  necessidades  locais,  ações  e

atividades voltadas para a melhoria das condições de funcionamento das escolas.

Tendo em vista a constante crise financeira e administrativa instalada desde

2009 no Governo do Distrito Federal, os recursos que realmente são apontados para as

escolas, são absolutamente insuficientes, o que vem gerando uma grande queda no padrão

do ensino público no Distrito Federal.

4.2- Recursos Humanos

 Diretor

 Vice-diretor

 Supervisor Administrativo e Pedagógico

 Chefe de Secretária

 Orientadora Educacional

 Professores e funcionários

4.3- Recursos materiais

 Aparelho de TV à cores: 03

 Microcomputadores: 22

 Aparelho de DVD: 04

 Máquina copiadora: 01

 Aparelho de som: 04

 Xadrez gigante: 01

 Microfone: 02

 Data Show: 07
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5- Cronograma:

O cronograma que compõe o Plano de Ação é utilizado a fim de organizar

início e fim de cada ação e sua efetividade durante o ano letivo no período de fevereiro

até dezembro. 

6- Envolvidos:

São os segmentos da comunidade escolar (direção, professores, funcionários,

alunos,  pais,  comunidade  em  geral)  envolvidos  direta  ou  indiretamente  nas  ações,

conforme a área de atuação. 

7- Metas: 

- Elevar o desempenho acadêmico dos alunos;

- Fortalecer a participação dos pais na escola;

- Dinamizar a gestão escolar.

8- Resultados esperados:

Os  resultados  estão  relacionados  ao  sucesso  das  atividades  propostas  com

relação aos objetivos e metas previstas. 

9- Responsáveis pelas ações:

São responsáveis pelo desenvolvimento das ações: direção, funcionários, pais,

professores e alunos (corpo docente e discente).

Referências:

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal n.º 8069, de 13 de julho de 1990.

Índice elaborado por Edson Seda. Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 1994.

 BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.°

9.395/96. Brasília: 1996. 

INEP-MEC. Indicadores da Qualidade na Educação. São Paulo: Ação Educativa, 2004. 

BRASÍLIA – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SECRETARIA DO ESTADO DE
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EDUCAÇÃO – SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SUBEB – Diretrizes de

Avaliação Educacional: aprendizagem institucional em larga escala. Brasília – DF, 2014.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado

de Apoio à Aprendizagem
 

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) – 2020

CRE: Gama
Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 08
Telefone: 3901 8321
Orientador(a)  Educacional:  Maria  do  Socorro  Rocha e  Ivaneide  Alves  de
Assis 
E-mail: socorro.rocha12@hotmail.com
Celular: 992939840
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 
A escola atende no turno Matutino alunos do 8º e 9º anos e no turno

Vespertino alunos do 6º e 7º anos, com faixa etária entre nove e dezesseis anos. Os alunos do
6º ano são oriundos da Escola Classe 07, 09 e 17, que são tributárias do Centro de Ensino
Fundamental  08.  A  grande  maioria  dos  alunos  moram  nas  proximidades  da  escola.
Atualmente, a escola atende um quantitativo de 718 alunos. Por sua localização próxima à
rodoviária  do Gama,  a  escola é  atrativa para alunos provenientes  do entorno do Distrito
Federal.

A escola atende aos alunos portadores de deficiência auditiva do 6º ao
9º ano, atendidos em sala de aula por professores intérpretes, contando ainda com sala de
recursos.  Por ser uma escola inclusiva os alunos portadores de diversas deficiências e/ou
síndromes,  dentro  das  possibilidades  da  escola,  para  tanto  os  alunos  contam  quando
necessário, de cuidadores e sala de recursos generalista.  

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2020
 

- Promover ações de enfrentamento à Violência doméstica;
- Fortalecer o vínculo família-escola;
- Desenvolver ações educativas de resposta não-violenta aos conflitos com as famílias e os
estudantes. 
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Justificativa 
 

Em momento  coletivo de análise  da realidade escolar,  junto aos  docentes,  foi
definido como aspecto de ação urgente a aproximação com as famílias e a promoção de
valores de cultura de paz, tendo em vista a busca por desenvolvimento de melhores hábitos
de estudo em casa e de solução de conflito na escola sem o uso de xingamentos e agressões,
indicando a necessidade de uma aprendizagem e desenvolvimento de habilidades emocionais
e sociais dos estudantes. O Plano Distrital  de Educação em sua estratégia 7.7 fortalece a
relevância  de  combater  à  violência  na  escola,  inclusive  pelo  desenvolvimento  de  ações
destinadas à formação dos profissionais de educação para detecção dos sinais de suas causas,
como violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para
promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade, sendo portanto uma justificativa para os objetivos elencados no presente Plano
de Ação da Orientação.   

  
 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS  

 

ENVOLVIDOS PERÍODO 
 
 

PARCEIRO
S  

EIXO DE AÇÃO
DA

ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA DA

O.E
DESENVOLVIDA

 
- Roda de 
conversa 
sobre 
Violência 
contra a 
mulher;

- Conversa 
sobre 
Bullyng;

- Mediação 
de conflito

- Cultura de 
paz 

Folder
informativo  para
as  famílias  e
docentes; 

Famílias 
Professores 

  
2º bimestre 

 Equipe gestora 
Ação junto as 
famílias e 
professores. 

Questionários 
com os 
estudantes;

Estudantes 
dos 6º e 8º 
ano 

1º bimestre Professores Ação junto aos 
estudantes. 

Oficinas;

 Palestras.

 
Orientador 
Educacional

1º semestre Professores 
O.E. de outras 
escolas 
Profissionais da 
área

Ação junto aos 
estudantes e em 
rede. 
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1. Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar

A escola atende nos turno matutino alunos do 8º e 9º anos, e no turno vespertino

alunos do 6º e 7º anos, com faixa etária entre nove e dezesseis anos. Os alunos do 6º ano são

oriundos  da  Escola  Classe  07,  09  e  17,  que  são  tributárias  do  Centro  de  Ensino

Fundamental 8. A grande maioria dos alunos moram nas proximidades da escola. Atualmente

a escola atende um quantitativo774 alunos.  Por sua localização próxima à rodoviária do

Gama, a escola é atrativa para alunos provenientes do entorno do Distrito Federal.

A escola atende aos alunos portadores de deficiência auditiva do 6º ao 9º ano,

atendidos em sala de aula por professores interpretes, contando ainda com sala recursos. Por

ser uma escola inclusiva os alunos portadores das mais diversas deficiências e ou síndromes,

dentro  das  possibilidades  da  escola,  para  tanto  os  alunos  contam quando necessário,  de

cuidadores e sala de recursos generalista.
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EIXO

  

ATIVIDADES

CROMOGRAMA

F
E
V
E
R
E
I
R
O

M
A
R
Ç
O

A
B
R
I
L

M
A
I
O

J
U
N
H
O

J
U
L
H
O

A
G
O
S
T
O

S
E
T
E
M
B
R
O

O
U
T
U
B
R
O

N
O
V
E
M
B
R
O

D
E
Z
E
M
B
R
O

01 Ações para 
implantação do 
Serviço de 
Orientação 
Educacional

2.08, 2.12

Organizar o espaço do S.O.E. para aten-
der  estudantes,  professores,  pais  e  de-
mais funcionários, como espaço de aco-
lhimento e escuta cuidadosa e sigilosa;

X X X X X X X X X X X

Organização de fichas e arquivo de estu-
dantes atendidos.

X X X X X X X X X X X

Apresentar a proposta de atendimento do
SOE. 

X X

02 Ações no 
âmbito 
institucional

2.08, 2.35, 2.46,
2.47, 4.03

Construir  o  Plano  de  Ação  Anual,  bus-
cando atender as sugestões e expectativas
da comunidade escolar.

X X X X

Criar  estratégias  que  auxiliem no  bom
andamento do processo pedagógico.

X X X X X X X X X X X

Intermediar vínculos com outras institui-
ções  que  nos  auxiliem  com  palestras,
serviços e outros.

X X X X X X X X X X X

03 Ações junto ao 
corpo docente

2.20, 2.31, 2.46,
4.18

Auxiliar o trabalho do professor, buscan-
do  traçar  estratégias  para  auxilia-lo  no
pleno desenvolvimento do aluno.

X X X X X X X X X X X

Receber os encaminhamentos feitos pe-
los docentes, direção e outros.

X X X X X X X X X X X

Participar  do  estudo de  caso  dos  estu-
dantes.

X X X X X X X X X X X

Colaborar  no  encaminhamento  de
aluno(s)  que  apresente(m)  dificuldades
de aprendizagem, vulnerabilidade social
e  comportamentos  indevidos,  para
acompanhamento especializado adequa-
do no âmbito educacional e/ou da saúde,
quando necessário.

X X X X X X X X X X

Devolutiva aos docentes sobre os estu-
dantes  encaminhados  e  quais  medidas
foram tomadas entre outros.

X X X X X X X X X X X
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04 Ações junto ao 
corpo discente

2.20, 2.21, 2.31,
2.35, 2.46, 4.07,
4.18

Articular  palestras  informativas  disponi-
bilizando assim, o conhecimento e refle-
xão sobre temas diversos.

X X X X X X X X X X

Promover  atendimentos  diários,  indivi-
dual  e/ou  coletivo,  encaminhados  por
professores,  direção,  pais,  estudantes  e
outros.

X X X X X X X X X X X

Realizar debates e oficinas com os estu-
dantes sobre temas relevantes a turma.

X X X X X X X X X X

Encaminhar  estudantes  ou  orientar  os
pais e/ou responsáveis sobre alguma ne-
cessidade especifica que esteja prejudi-
cando o desenvolvimento pleno do alu-
no.

Realizar mediação de conflitos.

X X X X X X X X X X X

05 Ações junto à 
família

2.46, 4.17, 4.18

Despertar a atenção dos pais para o pro-
cesso de ensino-aprendizagem dos nos-
sos estudantes;

X X X X X X X X X X

Minimizar a falta de diálogo (comunica-
ção) entre pais, estudantes, professores e
escola;

X X X X X X X X X X

Orientar aos pais ou responsáveis sobre
o  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  da
Criança  e  do  Adolescente  e  possíveis
atendimentos e recursos disponíveis aos
estudantes.

X X X X X X X X X X

06 Ações junto à 
rede social

2.17, 2.18, 2.21,
4.17, 4.18

Buscar  parcerias  com  as  diversas
instituições  que  possam  auxiliar  no
desenvolvimento do educando.

Auxiliar, integrar e complementar ações
junto à sala de recursos, Sala de apoio e
atendimento  especializado  e  equipe
pedagógica. 

Realizar encaminhamentos em situações
de  risco,  vulnerabilidade  social  ou
violação de direitos aos órgãos devidos.

X X X X X X X X X X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

REGIONAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – GAMA
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Unidade escolar:  Centro Ensino de Fundamental 08                   
CRE:  Gama 
Professoras de AEE: Sheila Bomfim Mendes Fernandes                           Matricula: 210675-2

          Mariane Gomes Lacerda                                             Matricula: 235088-2

PLANO DE AÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2020

OBJETIVO GERAL

Propiciar condições e liberdade para que o estudante com deficiência possa construir o seu

aprendizado,  dentro  do  quadro  de  recursos  intelectuais  que  lhe  é  disponível,  tornando-se

agente  capaz  de  produzir  significado/conhecimento,  fazendo-o  pensar,  realizar  ações  em

pensamento, de tomar consciência de que são capazes de usar a inteligência de que dispõem.

Utilizando  como  ferramentas  o  Plano  de  Atendimento  Educacional  e  a  Adequações

Curriculares  para  fomentar  o  desenvolvimento  de  recursos  didáticos  e  pedagógicos  que

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem, assegurando condições para a

continuidade de estudos nos demais níveis de ensino.  

JUSTIFICATIVA

O  serviço  de  Atendimento  Educacional  Especializado/  Sala  de  recurso  Generalista

caracteriza-se  como  uma  ferramenta  imprescindível  na  formação  do  estudante,  pois

desenvolve  funções  e  atividades  que  auxiliam no aprendizado.  Proporcionando ações  que

interagem aos compromissos do Projeto Pedagógico da Unidade Escolar, contribuindo desta

forma na elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade com o intuito

de eliminar as barreiras para a participação do estudante no contexto educacional e social.

PERÍODO

Este plano de ação é de caráter anual (2020), seguindo o calendário escolar da SEDF.
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INICIATIVAS / ATUAÇÃO
Metas Estratégias Período Envolvidos

Esclarecer o papel do
AEE dentro do ambiente

escolar, enfatizando
aspectos gerais da

atuação institucional

Expor por meio de
apresentação coletiva

para o grupo, o que é o
AEE, sua função e as

atribuições específicas do
professor do AEE

Fevereiro a Março Professoras AEE

Explanar as
características dos

estudantes atendidos

Promover  formação e ou
orientações  sobre como
realizar sua função com
os estudantes, e informar

sobre restrições
alimentares e ou médicas

Fevereiro a Março Professoras AEE

Organizar o processo de
atendimento, tipo e o
número  ao estudante

com deficiência.

Atendimento individual
e/ou grupo de acordo

com a especificidade de
cada um dos estudantes

com deficiência

Fevereiro a
Dezembro

Professoras AEE

Acolhimento ao
estudante com

deficiência em sua Sala
de aula inclusiva

Sugestões de práticas
inclusivas, acolhendo o

estudante com
necessidade educacional

especial

Fevereiro a Março Professoras AEE

Produzir e solicitar
aquisição de materiais

específicos para atender
as necessidades de cada

estudante.

Adaptar, confeccionar,
ampliar, gravar, entre
outros materiais, de

acordo com as
necessidades dos

estudantes

Fevereiro a
Dezembro

Professoras AEE

Orientar, quando
possível, o uso da

tecnologia assistiva de
forma a ampliar

habilidades funcionais
dos estudantes,

promovendo sua
autonomia e
participação.

Sensibilizar a família
sobre a importância da

rede de apoio e
participação na vida
escolar dos estudante

com deficiência

Sugestões de práticas
inclusivas, acolhendo o

estudante com
Deficiência, com rede de

apoio na comunidade

Fevereiro a
Dezembro

Professoras AEE

Desenvolver encontros
individuais e/ou
coletivos para

acompanhamento da
prática do docente

Orientações verbal e/ ou
escritas sobre a

construção da Adequação
Curricular dos discentes.

Promover Oficina de

Fevereiro a
Dezembro

Professoras AEE
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garantindo a efetivação
da Adequação Curricular
e os critérios avaliativos
conforme previsto nos

documentos norteadores
da Educação Especial

Adequação Curricular e
acompanhamento do

trabalho docente e análise
dos diferentes

instrumentos da ação
docente como atividades

e projetos
Elaborar Plano de ação

das atividades de AEE na
unidade escolar.

Elaborar de acordo com
as necessidades dos

estudantes

Abril Professoras AEE

Elaborar e executar
Plano de Atendimento

Educacional
Especializado

Elaborar o Estudo de
Caso dos estudantes

atendidos.

Elaborar de acordo com
as necessidades dos

estudantes

Setembro e
outubro

Professores regentes/
AEE/SOE/DIREÇÃO

Organizar
periodicamente reuniões
de pais, esclarecendo a
dinâmica do trabalho

realizado com os
discentes

Reuniões de pais e ou
oficinas abordando

temáticas de acordo com
a realidade e

contextualização.

Fevereiro a
Dezembro

Professoras AEE/
DIREÇÃO 
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Projeto "Bem estar e consciência"

Professores responsáveis: Agni Lucas F. B. Lobo

Componente Curricular: Educação Física 

Séries/Turmas que serão atendidas: 6º, 7º, 8º e 9º Anos

Nº de alunos atendidos:

Período de realização do projeto: Ano Letivo 2020

Tema: “Bem Estar Social e Preservação do Patrimônio Público”

01.  JUSTIFICATIVA

A ideia de um ambiente agradável dentro da escola em que o aluno e professores

se sintam bem e satisfeita influencia positivamente o aprendizado dos alunos dentro da escola

é bastante difundida no âmbito educacional.

Segundo  pesquisa  do  último  Programa  Internacional  de  Avaliação  de  Alunos

(Pisa), o grau de satisfação com o ambiente escolar pode influenciar diretamente no rendi-

mento dos alunos. Outra pesquisa produzida pela Fundação Lemann em parceria com o Itaú

BBA, identificou que o cuidado com questões como segurança, organização e limpeza tam-

bém estão relacionadas ao avanço no aprendizado.

Nesse contexto e tendo essas informações como referência, o Centro de Ensino

Fundamental 08 do Gama apresenta problemática que influencia negativamente o bem estar

dos alunos dentro da escola, a depredação do patrimônio público.

Essa problemática vem sendo problema constante em diversos segmentos da soci-

edade nos últimos anos. Mesmo sendo crime, o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa

pertencente a um dos entes da federação (município, estado ou federação) vem sendo denun-

ciado constantemente.

Dentro do Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama grande parte dos alunos

apresenta pouca consciência sobre a importância do bom uso do patrimônio público e quais as

consequências para toda a comunidade quando esse patrimônio é danificado. É possível ob-
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servar pichações em paredes e carteiras, muito lixo no chão nas salas e áreas comuns da esco-

la, mesas e cadeiras expostas a sol e chuva, má utilização dos materiais esportivos.

A escola, entendendo que tem a missão de contribuir para o desenvolvimento inte-

gral do indivíduo e o habilitar ao exercício pleno da cidadania (entende-se cidadania nesse do-

cumento como o a posse de direitos sociais, civis e políticos) assume a responsabilidade de

promover projeto educativo que desenvolva a consciência do aluno a partir do uso consciente

dos espaços da escola e fazendo com que o aluno entenda que aquele espaço é da comunidade

e que ele se sinta responsável pelo ambiente escolar.

02.  OBJETIVO GERAL 

__Desenvolver a consciência do aluno a partir do uso consciente dos espaços da

escola;

__Fazer com que o aluno entenda que aquele espaço é da comunidade e que ele

se sinta responsável pelo ambiente escolar.

03.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Manter a escola limpa e organizada;

 Preservar o patrimônio da escola ao longo do ano letivo;

 Proporcionar intervalo com opções de lazer na qual os alunos usem os materi-

ais esportivos e lúdicos de forma consciente.
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04.  O PROJETO E A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA

4.1.  Metodologia

A metodologia utilizada no projeto é integrativa e visa envolver a escola

como um todo para alcançar o objetivo comum de estarmos em um ambi-

ente público preservado, limpo e agradável.

4.2.   Atividades

O projeto adotará 2 eixos principais que funcionarão principalmente du-

rante os intervalos das aulas.

1º Eixo – Fiscalização

Durante 1 semana cada turma será responsável pela fiscalização da lim-

peza, conservação do patrimônio da escola e controle dos materiais es-

portivos e lúdicos ao longo dos intervalos;

A turma junto com seu conselheiro se dividirão em grupos e determina-

ram os locais de fiscalização de cada um deles;

Para cada grupo será fornecido papel e caneta para que os alunos façam a

ocorrência dos casos de depredação, sujeira, mau uso dos espaços e mate-

riais fornecidos;

Serão consideradas ocorrências: jogar lixo no chão; destruir, inutilizar

ou deteriorar qualquer patrimônio da escola como quebrar cadeiras

ou carteiras, pichar paredes ou qualquer patrimônio da escola; dei-

xar cadeiras ou carteiras a céu aberto; não devolver pratos, copos e

talheres para a cozinha da escola; não usar de forma moderada ma-
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teriais esportivos e/ou jogos; brigas, xingamentos e provocações que

tenham conotação com bulling;

As ocorrências serão feitas identificando os responsáveis pela infração

sempre que possível, além do local e horário. A direção e coordenação te-

rão essas informações à disposição para tomar as providências;

A ocorrência ficará registrada no caderno da turma e a partir da 3ª anota-

ção, a turma inteira terá que repetir a fiscalização na semana seguinte.

Além disso, o responsável pela infração terá que reparar o dano ao patri-

mônio;

Um dos grupos deverá ficar responsável por pegar os materiais de lazer

com os professores de Educação Física, distribuí-los aos alunos, fiscali-

zar seu uso, recolhe-los e entregá-los novamente ao professor. Portanto

não poderão participar das brincadeiras e jogos;

A ocorrência não anotada terá responsabilidade de reparo por parte da

turma que está fiscalizando.

2º eixo - lazer nos espaços da escola

Os alunos terão direito de usufruir da quadra e áreas comuns da escola e 

acesso a materiais esportivos e jogos lúdicos;

A quadra terá uma escala de uso, intercalando meninos e meninas em 

dias diferentes;

Os alunos deverão pegar os materiais com os monitores responsáveis da 

semana;

No momento da entrega ele deve se identificar e assinar seu nome e tur-

ma no caderno de empréstimo. Esse mesmo aluno deverá devolver o ma-

terial;

A perda de materiais será analisada caso a caso tendo como informação a 

ocorrência e os nomes do responsável pela entrega do material.
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4.3.   Recursos pedagógicos necessários para a execução do projeto

 Ficha de controle para monitoria

 Caderneta de anotações

 Canetas

 Materiais esportivos, jogos de tabuleiro e lúdicos
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1. Apresentação

A questão ambiental é um tema recorrente há muito tempo em todas as dimensões

sociais. E é dentro das salas de aula que está à solução, a “conscientização” das crianças e

jovens que a todo instante são estimuladas em seus ciclos sociais a reproduzirem atos não

sustentáveis. Portanto cabe a escola educar e impor hábitos sustentáveis aos estudantes,

na esperança de uma futura sociedade consciente, critica e ativa nas questões que envol-

vem a preservação do meio ambiente. 

2. Justificativa

O Projeto baseia-se na educação ambiental como meio transformador do ambiente

em que os alunos vivem, em casa, escola, igreja etc. Tendo como foco a preservação do

espaço escolar como um todo: a sala de aula, o pátio, os banheiros, uma vez que meio

ambiente define-se de acordo com o meio (espaço) em que se esta inserido num determi-

nado momento. 

O trabalho será desenvolvido com debates e apresentações elaboradas pelos alu-

nos e monitorada pelo professor regente, a fim de promover a critica intelectual e envol-

ver o estudante como agente transformador de problemas sociais, como: Aquecimento

global, desenvolvimento sustentável, fontes alternativas de energia, reciclagem e coleta

seletiva, uso consciente da água e etc. Além de estimular a limpeza do espaço escolar,

como: não riscar mesas e paredes; não sujar a sala; manter o banheiro limpo; devolver

para a cantina e quando necessário recolher pratos, talheres e copos que estiverem espa-

lhados pela escola, entre outros atos condizentes com uma boa educação.
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3. Objetivo Geral

 Conscientizar para a formação de cidadãos críticos e sustentáveis com questões am-

bientais.

4. Objetivo Específico

 Visitar áreas ambientais, como o parque nacional água mineral de Brasília, e jardim

botânico de Brasília;

 Construir lixeiras criativas de material reciclável no espaço escolar;

 Implantar a coleta seletiva na escola;

 Trabalhar o combate aos focos do mosquito transmissor da dengue;

 Conscientizar sobre o mau uso da água.

 Inserir o dia temático da “consciência para uma escola limpa”;

 Confeccionar cartazes educativos e quadros motivacionais em sala de aula;

 Proporcionar palestras sobre a temática;

5. Problematização

O fato do trabalho nas questões de preservação do meio ambiente ser exaustivo e

redundante, e por vezes parecer não surtir efeito numa sociedade onde se impera o poder

capitalista acima de tudo, os discentes necessitam ouvir o que é correto, precisam ter boas

referências de práticas sustentáveis. E todas essas ações ultrapassa a barreira ambiental e

invade a formação pessoal na construção de um estudante de bom caráter, crítico, ativo e

transformador da sociedade que íntegra. Satisfazendo as questões que envolve um tema
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transversal tão importante como o meio ambiente presente nos Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN´s).
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PROJETO CONVERSANDO SOBRE “BULLYING”

Tema: “Bullying”

Disciplina: Todas

Anos Atendidos: de 6º ao 9º Ano.

Orientadora Responsável: Maria do Socorro da Rocha e Ivaneide Alves de Assis.

1. APRESENTAÇÃO

Este Projeto visa apresentar aos alunos de 6º ao 9º Ano, o que é o “Bullying” e

suas principais características, que são:

 Maus tratos entre estudantes, verbal, humilhação, ameaças e exclusão;

 Existem os agressores, as vítimas e as testemunhas;

 Problemas com autoestima, o rendimento escolar e o relacionamento.

 Ansiedade e medo;

 A pessoa que agride, provavelmente já foi agredida por seus colegas ou por

sua família;

 Existe também o “cyberbullynig” (ameaças de difamação na internet).

Percebemos que essa realidade está presente em nossos alunos, e que nos causa

grande preocupação, portanto, escolhemos este Projeto como meio de ensinar aos estu-

dantes estratégias “antibullying”, visando uma melhor convivência e harmonia entre eles.

65



2. JUSTIFICATIVA

“A intolerância, a ausência de parâmetros que orientem a convivência pacífica e a

falta de habilidade para resolver conflitos são algumas das principais dificuldades

detectadas no ambiente escolar. Atualmente a matéria mais difícil da escola não é a

matemática ou biologia; a convivência para muitos estudantes de todos os anos, tal-

vez seja a matéria mais difícil de ser aprendida.”

Cléo Fante

O Centro de Ensino Fundamental 08, vem cumprir com um dos seus principais

objetivos com a educação e formação dos seus estudantes, quando prioriza como tema,

Conversando sobre “Bullying”,  queremos com esta  abordagem encaminhar  o trabalho

com os nossos alunos, dentro de princípios de consciência moral e cidadania, para atua-

rem na sociedade como atores e não como espectadores. Escolhemos o “Bullying” para

ser trabalhado na escola, como uma questão social, que vem abalando a sociedade, quan-

do jovens se reúnem em lugares pré-determinados para agredir, ameaçar e coagir como

forma de prazer.

3. OBJETIVOS

 Proporcionar o contato maior do estudante com o assunto, bem como incentivá-los a 

terem atitudes corretas e não violentas no trato com o outro;

 Oportunizar aos estudantes a participarem de atividades relativos ao tema, com o in-

tuito de melhorar suas práticas de vivência individual e coletiva:

4. CRONOGRAMA,  PLANEJAMENTO,  DESENVOLVIMENTO  E  ETAPAS  DO

PROJETO (DISCRIMINAÇÃO DE TAREFAS)
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 MAIO

Apresentação do conceito  “Bullying” através de pesquisa na internet e livros, logo

após debate para levantamento de propostas e conclusões.

 JUNHO

Apresentação em todas as salas do filme “A corrente do bem” (os professores deve-

rão assistir ao filme antes).

 AGOSTO

Criar concurso para escolher um novo slogan sobre “Bullying”.

 SETEMBRO

Montagem de mural para expor as pesquisas, descobertas, sensibilizando todos os es-

tudantes e a comunidade escolar em relação ao tema estudado.

5. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS

 Internet para pesquisas sobre o “Bullying” no Brasil, material para produção de um

folheto sobre exemplos de  “Bullying” no país,  e  de como termos atitudes “anti-

bullying” em nossa escola. Filmes, documentários, palestras, etc.;

 Concurso para escolha do slogan do projeto;

 Trabalhar o Estatuto Contra “Bullying” criado pelos alunos;
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 Apresentação de seminários sobre os temas: Racismo, Pluralidade Cultural, Orienta-

ção Sexual, entre outros;

 Sugerir que os estudantes criem uma história de alguém que tenha sofrido bullying.

6. CULMINÂNCIA

O encerramento do Projeto do Bullying ocorrerá com as apresentações dos traba-

lhos dos alunos, que acontecerá no mês de novembro, com apresentação de peças, carta-

zes e vídeos. 

68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DO GAMA

PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO 

USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

69



PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA

1. Apresentação

Este Projeto visa conscientizar professores e alunos sobre o uso sustentável da

água.

Pretende mostrar as diversas formas de captação, reaproveitamento e preservação

da água.

2. Justificativa

O Projeto deverá proporcionar aos envolvidos a criação de algumas alternativas

sobre o uso sustentável da água, afim de que possam ampliar e divulgar os conhecimentos

sobre o tema, mudando perspectivas e atitudes.

3. Objetivo Geral

 Contribuir para a formação de cidadãos.

4. Objetivo Específico

 Pesquisar sobre as diversas formas de captação, reutilização e preservação da água;
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 Perceber o mau uso dos recursos hídricos, devido a falta de informação;

 Reconhecer a água como recurso imprescindível para sobrevivência humana;

 Adotar medidas de captação, reutilização e preservação da água;

 Conscientizar o mau uso da água.

5. Problematização

Tendo em vista as experiências de alunos e professores no ambiente familiar, a

principal finalidade deste Projeto é contribuir, ainda mais, com a conscientização sobre o

uso sustentável da água, formando cidadãos capazes de atuarem de forma positiva a es-

cassez de água que acontece de forma global.

6. Etapas Previstas

1ª Etapa

Conversar com os alunos sobre a importância da água e seu uso sustentável.

2ª Etapa

Dividir a sala em três grupos, que ficarão responsáveis pela produção e apresentação dos

trabalhos.

3ª Etapa
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Grupo 1 – ficará responsável em desenvolver um trabalho sobre ideias de reutilização

captação e preservação do uso da água. O trabalho pode ser apresentado de diversas for-

mas: maquetes (miniatura), histórias em quadrinhos, jogos entre outros. 

Observação: esta parte do trabalho deve ser feita de forma artesanal, com a utilização de

materiais recicláveis.

4ª Etapa

Grupo 2 – ficará responsável pela divulgação e propaganda do trabalho feito pelo Grupo

1. O Grupo 2 poderá produzir um banner, cartaz, faixa com frases chamativas, figuras

ilustrativas que destaquem o trabalho feito pelo Grupo 1.

5ª Etapa

Grupo 3 -  desenvolverá um folder, folheto explicativo sobre o trabalho desenvolvido

pelo Grupo 1. 

Recursos didáticos: materiais recicláveis e pesquisa.
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
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Dilcione Carvalho Freire 

Gama/DF – 2020.
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1. Introdução

1.1. Justificativa

Diante da necessidade da sociedade brasileira em compreender sua diversidade

cultural,  religiosa e comportamental,  entre  outros aspectos,  de modo a combater toda

forma de violência e ação discriminatória entre as pessoas, torna-se cada vez mais urgente

fomentar  uma  prática  educacional  que  prepare  o  aluno  para  um  novo  horizonte  de

aceitação em que se reconheçam os diferentes grupos humanos que formaram o nosso

povo. A miscigenação entre pessoas de várias partes do mundo conferiu ao nosso povo

características  marcantes,  não  apenas  do  ponto  de  vista  físico,  mas  também  nas

manifestações  culturais,  nas  artes,  na  culinária  e  nos  costumes  que  se  manifestam

cotidianamente nas diversas formas de relações sociais. Com frequência, tais diferenças

se mostram como justificativas para atitudes violentas,  sustentadas pela intolerância e

praticadas e sofridas por pessoas de todas as faixas etárias e níveis sociais. 

Com o propósito de fundamentar os conhecimentos a respeito das origens do

povo brasileiro e da diversidade como elemento presente e característico dessa sociedade,

foi sancionada em 2003, a lei número 10.639, que  propõe novas diretrizes curriculares

para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. Com essa lei as escolas ficam

obrigadas a incluir no currículo, projetos relacionados a esse assunto e os professores

passam a ressaltar  em sala  de aula  a cultura afro-brasileira como parte  constituinte  e

formadora da sociedade brasileira,  na qual  os  negros  são considerados  como sujeitos

históricos, valorizando-se, portanto, o pensamento e as ideias de importantes intelectuais

negros brasileiros, a cultura (música, culinária, dança, artes plásticas) e as religiões de

matrizes africanas. Também foi instituído o dia Nacional da Consciência Negra (20 de

novembro),  em  homenagem  ao  dia  da  morte  do  líder  quilombola  negro  Zumbi  dos

Palmares. O dia da consciência negra é, portanto, um marco na luta contra o preconceito

racial no Brasil. 

"a  diversidade  é  norma  da  espécie  humana:  seres  humanos  são  diversos  em  suas

experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em suas

formas de perceber o mundo. Seres humanos apresentam, ainda, diversidade biológica.
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Algumas dessas diversidades provocam impedimentos de natureza distinta no processo de

desenvolvimento das pessoas (as comumente chamadas de “portadoras de necessidades

especiais”).  Como toda forma de diversidade é hoje recebida na escola há a demanda

óbvia, por um currículo que atenda a essa universalidade." (LIMA, 2006, p.17).

1.2. Aplicação da Lei 10.639/03 no contexto escolar

A lei entrou em vigor em nove de janeiro de 2003. De acordo com seu  artigo

26, "nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-

se  obrigatório  o  ensino  sobre  a  História  e  Cultura  Afro-Brasileira".  Os  conteúdos

indispensáveis  a  serem abordados estão   especificados nos  parágrafos  1º  e  2º   desse

artigo, e incluem "a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na

formação da sociedade naciona"l,  visando resgatar "a contribuição do povo negro nas

áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil".  Já o parágrafo 79

determina que o dia  20 de  novembro será incluído no calendário  escolar  como "Dia

Nacional da Consciência Negra".
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2. Aspectos gerais do projeto

Visando o total cumprimento à Lei 10.639/03, o Centro de Ensino Fundamental 08

do  Gama  destinou  um  de  seus  componentes  curriculares,  reconhecidos  como  Partes

Diversificadas,  aos  estudos  da  História  e  cultura  afro-brasileira,  sendo  desenvolvidos

especialmente  pelos  professores  de Geografia  em parceria  com os  professores  de História,

Português  e  Artes.  As  atividades  comemorativas  do  Dia  da  Consciência  Negra  são

desenvolvidas  em  caráter  multidisciplinar  por  todos  os  professores  e  envolvem  toda  a

comunidade escolar, com apresentações de música, dança e teatro, exposições de artes plásticas

e culinária e produção de textos.

Dez  aulas  por  bimestre  são  destinadas  exclusivamente  ao  desenvolvimento  do

projeto,  nas  quais  o  uso  indevido  do  termo  "raça"  e  os  conceitos  de  preconceito e

discriminação, apoiados  por  ampla  exemplificação  de  ações  que  os  envolvem  em nosso

cotidiano, são o ponto de partida para ampliar as discussões em sala de aula, que devem ser

sempre fundamentadas por referências bibliográficas confiáveis.
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3. Metodologia 

I. O  professor  que  desenvolve  o  projeto  fica  responsável  por  realizar  levantamento

bibliográfico e de materiais necessários para o desenvolvimento das aulas.

II. Cada turma se reúne uma vez por semana na sala do professor de Geografia para aula

expositiva,  com  apoio  de  textos  e  imagens,  ou  para  realização  de  debates,

apresentações, exibição de filmes, de acordo com o planejamento do professor para o

tema.

III. Sugere-se que o professor esteja atualizado sobre notícias veiculadas pela mídia e pela

internet de modo a  trazer a discussão para a sala de aula sempre que possível de forma

imparcial  e  responsável,  respeitando  as  diferentes  opiniões  mas  conduzindo  a  um

resultado que promova tolerância e aceitação. 

IV. O trabalho no decorrer do ano letivo estará orientado à culminância que ocorrerá em

20 de novembro.

V. Os conteúdos abordados nos diferentes "anos" serão gerais (sem rigidez sequencial),

ficando sua organização a critério do professor. Contudo, devem obedecer a lista de

conteúdos essenciais descritas no ítem 4 deste projeto e ser aplicados de acordo com os

diferentes níveis de amadurecimento dos alunos em cada ano.

VI. A avaliação de rendimento do aluno pode ocorrer de duas formas: 

a) A nota  resultante  de  trabalhos,  atividades  e  avaliações  escritas  será  atribuída

exclusivamente ao componente curricular designado como PD III.

b) A nota resultante será aplicada ao componente PD III, mas influenciará também na
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nota de outras disciplinas, para que haja maior valorização e empenho dos alunos

nas  tarefas  desenvolvidas.  Essa  influência  ocorre  na  medida  em  que  algumas

questões discutidas nas aulas de PD III estejam presentes na prova bimestral de

Geografia ou de História, por exemplo.

VII. No decorrer  do  quarto  bimestre  as  atividades  para  apresentação  na  culminância  do

projeto deverão ser desenvolvidos em acordo e parceria com os professores de outras

disciplinas, em observância às limitações de horários e espaços disponíveis destinados

aos ensaios e produções de materiais de apoio. 
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4. Conteúdos

Os conteúdos descritos abaixo são essenciais e serão comuns a todos os anos, porém

sua abordagem ocorrerá de acordo com os níveis de maturidade dos alunos de cada ano e sua

organização ficará a critério do professor.

I. Conceitos de raça, preconceito e discriminação e exemplos reais.

II. Conceito de afro-descendente 

III. O que é "ser negro"?

IV. História da África 

V. Formação do povo brasileiro e miscigenação

VI. O sistema escravocrata no Brasil e no mundo.

VII. O tráfico negreiro - condições de captura,  transporte,  chegada e permanência dos

africanos no Brasil.

VIII. Distribuição geográfica da população africana no território brasileiro e principais ati-

vidades desenvolvidas.

IX. O contexto da "libertação" e a marginalização dos ex-escravizados.

X. Políticas afirmativas - Cotas "raciais".

XI. Contribuições culturais dos povos africanos ao Brasil

XII. Personalidades negras nas artes e literatura

XIII. Personalidade negras na política
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5. Conclusão

O projeto é uma diretriz de trabalho para a abordagem das diferenças étnico-raciais

existentes  na  sociedade  brasileira,  visando  combater,  por  meio  do  conhecimento,  ações

discriminatórias que levem a violência entre as pessoas. As relações sociais desenvolvidas na escola

muitas vezes refletem as relações na sociedade e, portanto, cabe a escola desenvolver ações que

estimulem a convivência pacífica e o respeito às diferenças e especificidades de cada um e de cada

grupo. O conhecimento sobre a formação do povo brasileiro e a importante participação dos povos

africanos nesse processo,  bem como suas contribuições para os aspectos culturais,  devem fazer

parte do currículo escolar, como foi estabelecido pela lei 10.639/03.  A diversidade étnico-racial

deve ser por toda a comunidade escolar, incluindo alunos, servidores, gestores educacionais, cujo

trabalho é determinante para que o sucesso escolar ocorra, e pela família.  A escola deve ser um

espaço livre de preconceitos, de racismo, de discriminação e de estereótipos,  atitudes essas que

contribuem de forma decisiva para o desencadeamento de ações de hostilidade, violência,  evasão e

repetência no contexto escolar.
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1. APRESENTAÇÃO

Quando se fala em leitura, especialmente na sociedade brasileira, logo se per-

cebe o grande índice de resistência, principalmente pelos educandos no âmbito escolar,

por ser uma tarefa que exige dedicação, esforço, vontade e acima de tudo persistência na

busca do conhecimento. Ressalta-se que ler não se restringe a decodificação de letras ou

palavras, mas a apreensão de seus significados, ou seja, é preciso se apreender a mensa-

gem transmitida pelo conjunto de palavras que formam frases e textos.

É importante lembrar que saber para que serve a leitura e a escrita não é saber

ler e escrever. Por isso, o desenvolvimento de atividades de produção / interpretação de

texto podem ajudar o aluno a compreender os usos sociais da leitura e da escrita.

Além disso, deve-se considerar o fato que jovens e adultos das camadas popu-

lares normalmente não têm livros em casa e, então, não possuem o hábito da leitura. Este

tipo de atividade funciona também como um incentivo à sua incorporação em sua vida.

A escola deve despertar o aluno para a atividade de leitura, percebendo a sua

importância no processo de desenvolvimento do discente. Esta torna o aluno apto a con-

quistar o mundo e se realizar enquanto indivíduo. Este tipo de conquista é a motivação

necessária para que o aluno valorize o seu desenvolvimento e o processo de alfabetização

em si, pois é justamente ele que o irá auxiliar no desvendamento do seu mundo.
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2. JUSTIFICATIVA

A leitura só desperta o interesse quando interage com o leitor, quando faz senti-

do e traz conceitos que se articulam com as informações que já possui. Com a leitura, há

possibilidades dos alunos se afastarem dos atos violentos, levando-os a serem mais críti-

cos e tendo uma visão mais ampla sobre a sociedade.

O objetivo deste estudo é despertar a sensibilidade e o prazer pela leitura, le-

vando o educando a refletir sobre seus atos, possibilitando que eles participem de situa-

ções de comunicação oral e escrita, como contar e recontar histórias, podendo também es-

crevê-las, Formar leitores é algo que requer condições favoráveis, não só em relação aos

recursos materiais disponíveis, mas, principalmente, em relação ao uso do que se faz de-

les nas práticas de ler é, também, um modo de produzir sentidos. Assim, este Projeto tem

a finalidade de despertar, nos educandos, o gosto pela leitura, interpretação de textos e

pela escrita convencional. Cabe ao professor, então, realizar-se no universo de cada um

deles, respeitando seus interesses, despertando a criatividade, dando-lhes a mesma opor-

tunidade de tentar novas experiências que resultem em aprendizado, através da fala ou da

escrita para assim, poder integrar-se no contexto social em que vivem.

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos

do ato de ler. Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso restrito a leitura no

núcleo familiar, e a falta de incentivo, têm ocasionado pouco interesse para leitura e, por

consequência, dificuldades marcantes que sentimos na escola: vocabulário precário, redu-

zido e informal, dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas produções signi-

ficativas dos alunos, conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. Faz-se então neces-

sário que a escola busque resgatar o valor da leitura como ato de prazer e requisito para

emancipação social e promoção da cidadania. A leitura nunca se fez tão necessária nos

bancos escolares.
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Assim estimulando a leitura, faremos com que nossos alunos, compreendam

melhor o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no mundo em geral, entregan-

do a eles um horizonte totalmente novo.

Além disso, a leitura e a escrita são valores relevantes para o homem tornar-se

cidadão consciente do poder que tem. Sem esses valores indispensáveis nos tornamos

pessoas incapazes de exercer plenamente nossa cidadania. O projeto vem com a intenção

de oportunizar aos nossos educandos condições autênticas de interação ao mundo letrado,

para que venham a descobrir que a leitura traz prazer e emoção àquele que lê, enquanto

que a escrita é mais que pegar na caneta e desenhar traços, é colocar muito de quem so-

mos e pensamos em forma de grafia.

3. OBJETIVO GERAL

Desenvolver habilidades e competências relacionadas à leitura, interpretação e

produção de texto, estimulando no educando o gosto pela leitura e escrita, ampliando o

conhecimento linguístico e cultural dos mesmos, contribuindo na formação de princípios

e valores para a construção da cidadania.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desenvolver estratégias e procedimentos de leitura eficientes para ensinar os alunos;

 Propor situações didáticas que garantam, de maneira contínua, a abordagem de gêne-

ros diversos selecionados em função de temas de estudo e com grau de dificuldade

crescente;

 Fazer parte de situações sociais de leitura, como as discussões sobre obras lidas e a in-

dicação das apreciadas;
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 Buscar informações, selecionar estratégias de leitura conforme os propósitos específi-

cos;

 Oportunizar aos estudantes o acervo de inúmeras obras literárias de variados autores,

buscando sempre, ampliar seus conhecimentos e suas capacidades criativas;

 Incentivar o estudante a compreender e utilizar melhor as regras ortográficas da Lín-

gua Portuguesa;

 Identificar as características dos gêneros estudados;

 Ler individualmente e em grupo, conhecendo os clássicos e identificar recursos lin-

guísticos, procedimentos e estratégias discursivas para relacioná-las com seu gênero;

 Reconhecer a leitura como uma fonte essencial para produzir textos;

 Produzir e revisar textos em diferentes gêneros;

 Promover momentos de socialização, para que o educando expresse seus sentimentos,

vivências, ideias e necessidades individuais;

 Proporcionar aos educandos leituras literárias e oficinas de produção textual para o de-

senvolvimento da oralidade e da escrita;

 Desenvolver o senso crítico a partir dos livros lidos e relidos.

5. METODOLOGIA

Selecionando conteúdos e escolhendo metodologias coerentes é possível envol-

ver o aluno e desenvolver as competências e habilidades que lhe permitem as atividades.

Exploração dos acervos literários para o empréstimo de livros – Biblioteca.

6. CRONOGRAMA

O Projeto de Leitura se desenvolverá durante todo o ano letivo, sendo uma aula

por semana.
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1. INTRODUÇÃO

O projeto Conhecendo a nossa história.. Biblioteca José de Alencar, nasceu da 

necessidade de que os alunos pusessem ampliar os seus conhecimentos a respeito do 

nome dado a Biblioteca desta unidade pública de ensino.

2. OBJETIVO ESPECIFICO

Apresentar, levando ao conhecimento de todo corpo discente a biografia, obras 

e demais características de José de Alencar, como também envolvendo-os através das 

diversas atividades que serão desenvolvidas (poemas, contos...) referente ao tema 

apresentada.

3. OBJETIVO GERAIS

 Realizar um café da manhã temático na biblioteca apesentando vida e obra de José de 

Alencar.

 Confeccionar cartazes e murais sobre José de Alencar.

 Declamar poemas de José de Alencar.
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4. PROCEDIMENTOS

Realização de um café da manhã para apresentação do espaço da biblioteca, 

com explanação da história de vida e obra de José de Alencar, para que os alunos tomem 

conhecimento do nome intitulado a biblioteca.

5. ROTEIRO

 Após a marcação de data e hora previstas anteriormente, os professores de Língua 

Portuguesa acompanharão as suas turmas para uma visita à biblioteca.

 Na biblioteca serão presentadas frases, poesias e contos de José de Alencar como 

também a sua biografia.

 Falar com os professores sobre o objetivo para que levem ao conhecimento do aluno a 

biografia de José de Alencar como também os incentivando a participarem do café da

manhã com apresentações.

 Confecções de cartazes e murais sobre a vida e obra de José de Alencar.

6. CRONOGRAMA

O projeto Conhecendo a nossa história... Biblioteca José de Alencar, será 

realizado no período de um bimestre.
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7. RECURSOS

 Material de papelaria para a confecção dos cartazes, convites e enfeites do evento.

 Alimentos para o café da manhã.

8. AVALIAÇÃO

Confecção de um mural na biblioteca para que os alunos deixem através de 

bilhetes a sua opinião sobre o café da manhã realizado.

9. CONCLUSÃO

Ao final do desenvolvimento de te projeto espera-se que o aluno tome 

conhecimento da vida e obra de José de Alencar, nome este dado a biblioteca desta 

Unidade Pública de ensino.
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Identificação

Plano de ação do Atendimento Educacional Especializado – AEE – Sala de Recursos
Específica S/DA para o ano letivo de 2019, do Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama.

Responsáveis

Professores da SR S/DA
Inácio Antônio Athayde Oliveira – (Exatas)

Ivone Ramos Martins – (Libras)

Professora Itinerante
Marcilene Carvalho 

Localização

Coordenação Regional de Ensino do Gama – CRE Gama
Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama 

Endereço: Área Especial Quadra: 02 Setor Sul Gama – DF 
Telefone: (61) 3901- 8321

Equipe Gestora

Diretor: Jamielton Braulino de Amorim
Vice-diretor: Wilson Lopes

Coordenadores- Matutino: Simone e Mara
Coordenadores- Vespertino: Cristiane e Elmo

Orientadora: Maria do Socorro da Rocha

Horário funcionamento da escola

Matutino: 7h30 às 12h30
Vespertino: 13h às 18h00
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APRESENTAÇÃO

Numa sociedade em constantes transformações a educação é percebida como a

base de todo o processo  evolutivo de uma nação, visto ser ela ferramenta eficaz na

capacitação e promoção do desenvolvimento de habilidades intelectuais que permitem a

apropriação  do  conhecimento  construído  historicamente  e  a  recriação  crítica  versátil  e

criativa  pelo  sujeito,  visando  uma  cidadania  efetiva  com  respeito  e  valorização  da

diversidade.

O Brasil por  concordar  com os inúmeros documentos que defendem a  educação

como direito fundamental de  TODOS,  começa  tal defesa  em sua  Carta Magna. Visando

fazer  valer  esse direito, e  atender  às  diferentes demandas, o  Atendimento  Educacional

Especializado – AEE às pessoas com deficiência é assegurado no artigo 208 da Constituição

(1988), no artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), no artigo 4º inciso III

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (1996)  entre outros

documentos.

É  com a intenção de se construir uma educação de qualidade para todos, que o

Ministério da Educação,  em respostas às necessidades de  aprendizagem dos educandos,

implementou  as salas de  recursos, local de  realização do AEE, como forma  de

acessibilidade pedagógica às pessoas amparadas pela educação especial de forma que uma

incapacidade não se transforme em falta de competência e motivo de exclusão (MEC, 2006

b).

O AEE para estudantes surdos é reconhecido e assegurado por dispositivos legais, que

determinam  o  direito  a  uma  educação  bilíngue  em  todo  o  processo  educativo.  Esse

atendimento deve ser visto como uma construção e reconstrução de experiências e vivências,

promovendo o acesso ao conhecimento em duas línguas: em Libras como primeira língua e

em Língua Portuguesa, na modalidade escrita, como segunda língua.

        A elaboração do Plano de AEE inicia-se com o estudo das habilidades e necessidades
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educacionais  específicas  dos  estudantes  com surdez,  bem como das  possibilidades  e  das

barreiras que tais estudantes encontram no processo de escolarização. Assim, dentro de um

ambiente  predominantemente  de  não-surdos,  isto  é,  um ambiente  ouvinte,  o  AEE para  o

atendimento aos estudantes surdos envolve três momentos didático-pedagógicos1:

 Atendimento Educacional Especializado- Ensino em Libras;

 Atendimento Educacional Especializado- Ensino de Libras;

 Atendimento Educacional Especializado- Ensino de Língua Portuguesa.

          Desta  forma,  considera-se  a  Língua  de  Sinais  Brasileira  como  língua  natural,

complexa  e  estruturada  linguisticamente.  No  Brasil,  a  Libras  é  reconhecida  pela  Lei

10.436/2002 e seu ensino nas escolas promove aos estudantes efetiva participação nas aulas e

o  desenvolvimento  de  suas  aptidões,  habilidades  e  talentos,  bem como  do  seu  potencial

cognitivo, afetivo, social e linguístico.

  

O estabelecimento de expectativas de aprendizagem para crianças surdas não pode

deixar de considerar que a pessoa surda compreende e interage com o mundo por meio de

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua de Sinais

Brasileira– Libras (Brasil, 2005). Esta especificidade deve ser contemplada na educação de

crianças, adolescentes e adultos surdos, razão por que se considera hoje como ideal que a

língua de sinais seja a língua de instrução dos estudantes surdos, ou seja, aquela que vai ser

usada para explicar todos os conteúdos escolares.

Neste sentido o Centro de Ensino Fundamental 08 do Gama2 desenvolve atividades

que  auxiliam  os  estudantes  públicos  alvo  do  Atendimento  Educacional  Especializado

através das salas de recursos específica para Surdos/Deficientes Auditivos conforme o

planejamento exposto neste plano.

1

?Referência: MEC, A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: abordagem bilíngue na escolarização
de pessoas com surdez. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza]: Universidade Federal
do Ceará, 2010. v. 4. (Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar). 
2

? As salas de recursos do CEF-08 mencionada neste plano de ação é classificada de Sala de Recursos Específica
para Atendimento ao Estudante Surdo e Deficiente Auditivo conforme a Orientação Pedagógica- Educação Especial de 2010.
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JUSTIFICATIVA

Para  garantir  maior  eficiência  no  alcance  de  seus  objetivos,  primordialmente  na

construção de conhecimentos de forma significativa pelos educandos, e o desenvolvimento de

competências no gerenciamento e  na conduta das necessidades, deficiências e

potencialidades, os profissionais especializados realizam inúmeras atividades que asseguram

os requisitos para o sucesso escolar.

Essas  atividades são elencadas no plano  de  ação do Atendimento Educacional

Especializado que, de  acordo, com as orientações da Resolução nº 4/09 art. 9º é construído

pelos professores especializados atuantes na sala de recursos juntamente com os professores

do ensino regular, com a  participação das famílias em interface  com os  demais  serviços

setoriais, necessários ao atendimento.

Como forma de consolidar as ações para tornar a escola acolhedora, o AEE é visto

como ferramenta  imprescindível que se  organiza  a  partir  da  forma de  percepção e

apropriação do saber de cada educando com necessidades especiais, prevendo atividades

que o levarão a superar suas limitações e desenvolver suas potencialidades.

Dessa  forma,  o  AEE  realizado  nas  Salas  de  Recursos  será  conduzido  por

professores especializados, que suplementam (no caso de estudantes com altas habilidades/

superdotação  e  Surdez/  Deficiência  Auditiva  para  o  ensino  de  Libras),  complementam

(para  estudantes  com  deficiências  e  TGD/TEA)  ou  oferecem  atendimento  substitutivo

(ensino de Português como L2), além das orientações curriculares desenvolvidas em classes

bilíngue mediada3, elaboram, organizam recursos pedagógicos e de acessibilidade em todas

as etapas e modalidades da Educação Básica (Portaria nº 395/2018).

OBJETIVO GERAL

3

? Classe Bilíngue mediada (CBM): classe constituída por estudantes ouvintes e surdos e/ou surdocego. É 
caracterizada pela presença do professor bilíngue (Libras/LP), atuando como intérprete educacional e/ou guia intérprete, e o 
professor regente. (Estratégia de matrícula, 2019).
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 Propiciar  ao estudante surdo ou com deficiência  auditiva apoio pedagógico

através  da  identificação,  elaboração  e  organização  de  ações,  estratégias  e

metodologias  que  complementem  sua  formação,  para  assim  superar  as

barreiras  de  comunicação  e  linguísticas,  explorando  ao  máximo  suas

competências e habilidades de forma a incluir o estudante em todos os espaços

da  escola,  preparando-os  para  terem  cada  vez  mais  autonomia,  sendo

indivíduos atuantes e participativos na sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Orientar os professores regentes em busca de alternativas para desenvolver um melhor

trabalho com estudantes surdos e deficientes auditivos.

Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção,

percepção, memória, raciocínio,  imaginação, criatividade, linguagem,  entre outros.

Utilizando  como  recurso a LIBRAS  com intuito de  facilitar  a  compreensão dos

mesmos.

Identificar as potencialidades de cada estudante e realizar um trabalho coletivo com todo

grupo escolar para que se efetive a inclusão.

Produzir  recursos  pedagógicos  visuais  considerando  as  necessidades  específicas  dos

estudantes.

Ofertar  suporte  pedagógico  aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos  conteúdos

desenvolvidos em classe comum.

Desenvolver e estimular a leitura e a escrita em português como segunda língua. 

Promover  ações de educação inclusiva para a  comunidade escolar (docentes, discentes,

outros profissionais da escola e pais ou responsáveis pelos alunos).

Propiciar  a  interação  dos  estudantes  surdos  em  ambientes  sociais,  valorizando  as

diferenças e a não discriminação.

Propor atividade para o desenvolvimento linguístico da Libras;

Divulgar a cultura surda em parceria com surdos adultos;

Promover o uso eficiente da Libras por meio de projetos intraescolar e extraescolar;

Desempenhar da melhor forma as atribuições estipulada na Orientação Pedagógica-

Ensino Especial de 2010. 
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PÚBLICO ALVO DA INSTITUIÇÃO/UNIDADE

Uma sociedade  inclusiva vai bem além de
garantir  apenas espaços  adequados  para todos.
Ela fortalece as atitudes de aceitação  das
diferenças individuais e de valorização da
diversidade humana e enfatiza a importância do
pertencer, da convivência, da cooperação e da
contribuição  que todas as pessoas podem dar
para construírem  vidas comunitárias  mais
justas, mais saudáveis e mais satisfatórias.
(SASSAKI, 1997, p. 164)

A  Orientação Pedagógica de  2010 da Educação Especial do Distrito Federal

caracteriza o público alvo da  educação especial segundo a Política Nacional de Educação

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de Janeiro de 2008. Nela consta que:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação  especial passa a
integrar a proposta   pedagógica   da   escola   regular,   promovendo   o
atendimento   às necessidades educacionais especiais de estudantes com
deficiência,  Transtornos  Globais de  Desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. (MEC/SEESP, 2008, p.9).

A sala de  recursos específica  surdez/deficiência  auditiva é  um espaço pedagógico

destinado ao  Atendimento Educacional Especializado dos estudantes surdos  ou  com

deficiência na audição. O Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo

Decreto nº 5.296/2004, estabelece  como deficiência auditiva a  “perda bilateral, parcial ou

total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de

500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”.

Ressalta-se ainda que o foco para o atendimento da Sala de Recursos Específica S/

DA diz respeito a uma visão antropológica da surdez, pensamos sujeitos surdos não como

indivíduos com alguma doença ou algo que precisa ser corrigido ou curado, mas sim em

sujeitos capazes falantes de Libras.
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A Sala de Recursos  Específica  S/DA do Centro  de Ensino  Fundamental  08  do

Gama, atualmente, atende 30 estudantes, dentre esses, estudantes de nossa UE (CEF 08) e

também de outras UEs (CEF Casa Grande, CEF PAN, CEF 03, CEF 04, CED 07 e CEF 11).

FUNDAMENTAÇÃO

Em conformidade com a tendência mundial de se construir uma sociedade centrada

no respeito e valorização da diversidade humana, concebendo-a como riqueza e elemento

chave indutor de elevação cultural  e social, que o Brasil tem edificado políticas públicas

voltadas ao atendimento das necessidades e das características individuais das pessoas.

Nessa perspectiva, de que todos os  indivíduos têm necessidades e aprendizagens

únicas, observando o pressuposto da educação inclusiva, tem-se empenhado uma luta para

que todas as atividades, espaços e  setores  estejam ausentes  de barreiras  que impeçam a

promoção de uma escola aberta para TODOS.

Dentre as inúmeras ações está a criação das salas de recursos, que de acordo com as

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001) é o local dotado de

equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos

alunos.

Já a resolução nº 4/09 explica que o lócus do Atendimento Educacional Especializado

consiste  no espaço  físico,  mobiliário,  materiais  didáticos,  recursos  pedagógicos  e de

acessibilidade e equipamentos  específicos.  É nesse  espaço pedagógico  que  o professor

especializado oferece  complementação e/ou suplementação  curricular  propiciando o pleno

desenvolvimento das potencialidades dos estudantes mediante serviço de  apoio pedagógico

que responda às diferentes necessidades dos aprendizes (MEC, 2001). 

O Decreto nº 6.571/08 de 17 de setembro de 2008 dispõe  sobre o Atendimento

Educacional Especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei nº
 
9.394, de 20 de
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dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto nº
 
6.253, de 13 de novembro de 2007.

Art. 3
o 

O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro
às seguintes ações  voltadas à oferta  do atendimento educacional
especializado, entre outras que atendam aos objetivos previstos neste
Decreto:
I - implantação de salas de recursos multifuncionais;
II - Formação  continuada  de  professores  para  o   atendimento
educacional especializado;
III - formação de gestores, educadores e demais profissionais da
escola para a educação inclusiva;
IV - Adequação arquitetônica  de prédios escolares  para
acessibilidade;
V - elaboração,  produção e distribuição  de recursos  educacionais
para a acessibilidade;

§ 1
o 

As salas  de recursos  multifuncionais são ambientes dotados
de  equipamentos,  mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos
para a oferta do atendimento educacional especializado.

O Atendimento Educacional Especializado acontece em sala de recursos e tem como

objetivo, segundo o Decreto nº 7.611/11 Art. 3º:

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino
regular e garantir serviços de apoio especializados de  acordo com as
necessidades individuais dos estudantes;
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial
no ensino regular;
III - fomentar o  desenvolvimento  de  recursos  didáticos  e
pedagógicos  que eliminem as  barreiras  no  processo  de ensino  e
aprendizagem; e
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais
níveis, etapas e  mo- dalidades de ensino. (BRASIL, dec. 7.611, art. 3º,
2011).

A execução do Atendimento Educacional Especializado acontece mediante elaboração

do plano de AEE, que como informa a Resolução nº 4/09 no art. 10 inciso IV, é nesse plano

que se faz a identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, a definição

dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. Importante lembrar que, os

projetos  desenvolvidos  pela  Sala  de  Recursos  Específica  S/DA,  de  forma  intraescolar  e

extraescolar, também são pautados pelos Decreto nº 6.571/08 e Decreto nº 7.611/11.
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MARCOS LEGAIS

“O Universalismo que queremos hoje é aquele

que tenha como ponto em comum a dignidade

humana. A partir daí, surgem muitas diferenças

que devem ser respeitadas. Temos direito de ser

diferentes  quando a igualdade nos

descaracteriza." (Boaventura de Souza Santos)

A discussão sobre inclusão escolar com estudantes com deficiências em nosso

país tem avançado muito nos últimos anos. A partir desse debate, as pessoas que se dedicam

na causa das lutas pela inclusão destes estudantes buscam documentos legais para que tenham

embasamento. Além disso, toda e  qualquer proposta  educacional,  com  fundamentos

filosóficos e psicológicos,  baseia-se em instrumentos legais. Neste sentido, serão apontados

alguns documentos e legislações que servem de apoio para a efetivação e que auxiliem

na compreensão de uma educação inclusiva no sistema escolar do Distrito Federal. Sendo

estes internacionais, nacionais e distritais.

D  O  CUME  N  TOS         I  NT  E  R      N  A  C      I  O  N  A      I  S  

• D  ec  la  r      açã  o         Uni  v      e  rs  a  l         dos         Dir  e  i  t      os         Hum  a  nos,         de         194  8      :   é um dos documentos

básicos das Nações Unidas, garante uma educação para todos, independentemente, de

suas origens ou condições sociais.

•       D  ec  la  r  a      çã  o         de         J      om  t      ien:   Plano de ação aprovada para satisfazer a Conferência

Mundial sobre Educação Para Todos, em 09 de março de 1990, na Tailândia.

•  D  ec  la  r      a  ç      ã  o          de    S      a  la  m      a  n  ca  ,          de  199  4      : Propõe uma  educação  para  todos,  em que

pessoas com deficiências fazem parte integrante para  o sistema educacional. Este

documento é  pautado como o mais  completo dos textos voltado para  inclusão

educacional, pois frisa que a educação inclusiva não se refere apenas a pessoas com

deficiência, mas sim o respeito às diferenças por todas as pessoas, isto é, a

inclusão não admite exceções, todas e todos devem ser incluídos, no âmbito escolar
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fica impossível em pensar em salas homogêneas.

•  Conv  e  n  çã  o         da         Gu  a  te  m      a  la,         de         199  9      : Promulgada no Brasil pelo Decreto nº

3.956/2001. A Convenção define discriminação com base na deficiência.

•  C  a  rta         p  a  ra         o         T  e  r  c  e  i      ro         Milênio,         9         de         s  e  temb  r  o         d  e         199  9      : No Terceiro Milênio, a meta

de todas as nações precisa ser a de evoluírem para sociedades que   protejam  os

direitos   das pessoas com  deficiência  mediante  o  apoio  pleno  em poderamento e

inclusão delas  em todos  os aspectos da  vida.  Por estas razões, a CARTA PARA O

TERCEIRO MILÊNIO é proclamada para que toda a humanidade entre em ação, na

convicção de  que a implementação destes objetivos constitui uma responsabilidade

primordial  de cada governo e de todas  as  organizações  não-governamentais e

internacionais relevantes.

•  D  ec  la  r      açã  o         I  n  t      e  rna  c  io  n      a  l         de         Montr  e  a  l         sobre         I  n  c      lusão,         de         200  1      : Aponta que todos

os seres humanos nascem livres e são iguais em dignidade e direitos (Declaração

Universal dos Direitos Humanos, artigo 1).O acesso igualitário a todos os espaços da

vida é um  pré-requisito  para os  direitos  humanos  universais  e liberdades

fundamentais das pessoas. O esforço rumo a uma sociedade inclusiva para todos

é a essência do desenvolvimento social sustentável.

•  Conv  e  n  çã  o         d      a         O  N      U         S      obre         os         Dir  e  i  t      os         d  a  s         P      e  ssoas         c  om         D      e  fi  c  iê  n      c  ia         de         200  7      :

Estabelece que os Estados Parte devem assegurar um sistema de educação inclusiva

em todos as etapas e modalidades de ensino havendo uma inclusão plena:

D  O  CUME  N  TOS   F      ED  E      R  A      I  S  

• Consti  t      u  iç  ã  o         da         R  e  públ  i      c  a   F      e  d  e  r  a  t  i      va         do         Br  a  si  l      ,         de         198  8      : Apresenta, dentre vários

assuntos, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de

Atendimento Educacional Especializado aos portadores de deficiência, de preferência,

na rede regular de ensino. Art.205, Art206 e Art.208.
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• L  e  i         nº         7.853,         de         24         de         outubro         de         1989,         r  e  gu  l      a      ment  a  da         p  e  lo         D      ec  r      e  to         nº         3.298,         de  

20         de         d  e  z      e  m  b      ro         de  1999  .  Dispõe sobre a Política Nacional  para  a Integração  da

Pessoa Portadora de Deficiência.

• L  e  i         nº         8.         06  9      ,         d      e         16         de         ju  l      ho         de         1990.         Disp  õ      e         sobre         o         Estatuto         d      a         C      ri  a  n  ç  a         e  

Adol  e  s  c      e  nte         (      E      CA  )  . A  r  t.53  .

• L  e  i         nº         9.394,         de         20         de         d  e  z      e  mbro         de         1996.   Estabelece as Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDBEN):

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação  escolar  oferecida  preferencialmente  na  rede  regular  de  ensino,  para
educandos  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas
habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 3º A oferta de educação especial,  nos termos do caput deste artigo, tem
início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do
art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de
2018)
Art.  59.   Os  sistemas  de  ensino  assegurarão  aos  educandos  com  deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação
dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I  -  currículos,  métodos,  técnicas,  recursos  educativos  e  organização
específicos, para atender às suas necessidades;

•       L  e  i         nº         10.098,         de         19   d      e         d  e  z      e  mbro         de         200  0      :   Estabelece normas gerais e critérios

básicos para promoção  da acessibilidade das  pessoas  com  deficiências  ou com

mobilidade reduzidas.

• R  e  soluç  ã  o         CNE/CEB         nº         2,         de         11         d      e         s  e  tem  b      ro         de         2001  : Institui as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Especial, na Educação Básica,  em todas  as

suas etapas e modalidades. 

•       L  e  i         nº         10.436/200  2      : Estabelece em seu artigo 1º que “é reconhecida como meio

legal de comunicação e  expressão a Língua Brasileira de  Sinais – Libras e outros

recursos de expressão a ela associados”. Apesar do reconhecimento, o mesmo artigo,

em seu parágrafo único  preceitua que  “A Língua Brasileira de Sinais – Libras  não

poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa”.
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• D  e  c      r  e  to         nº         186,         de         09         de         ju  l      ho         de         200  8      . Aprova o texto da Convenção da ONU

sobre os direitos da pessoa com deficiência.

• P      ol  í      t  i      c  a N  ac  ional         de Edu  ca  ç      ã  o         Esp  ec  ial         na    P      e  r      spe  c  t  i      va da Edu  c  a      çã  o         I  n      c  lus  i      v  a  ,         de  

2008: Documento  elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria  nº

555/07, prorrogada pela Portaria nº 948/07, entregue ao Ministro da Educação em 07

de Janeiro de 2008. Nele acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais,

visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para

todos os alunos.

• R  e  soluç  ã  o nº 4           CN  E      /  C      EB,           de           02           de           outub  r      o           de           200  9      :  Institui  Diretrizes

Operacionais   para   o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica,

modalidade Educação Especial.

 LEI Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015.  - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com  

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades
físicas,  sensoriais,  intelectuais  e  sociais,  segundo  suas  características,  interesses  e
necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,  colocando-a a salvo de
toda forma de violência, negligência e discriminação.
Art.  28.  Incumbe  ao  poder  público  assegurar,  criar,  desenvolver,  implementar,
incentivar, acompanhar e avaliar:
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado,
assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características
dos  estudantes  com  deficiência  e  garantir  o  seu  pleno  acesso  ao  currículo  em
condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade
escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em
escolas inclusivas;
XI  -  formação  e  disponibilização  de  professores  para  o  atendimento  educacional
especializado,  de  tradutores  e  intérpretes  da  Libras,  de  guias  intérpretes  e  de
profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia
assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua
autonomia e participação;

D  O  CUME  N  TOS   D      I  S      TR  I  T  A      I  S  

• L  e  i         O  r  g  â  ni  c      a     do Distrito   F      e  d  e  r  a  l, de 08   d      e junho de 199  3      :  

106

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument


Art. 232. O Poder  Público garantirá atendimento educacional
especializado, em todos os níveis, aos  superdotados  e  aos  portadores
de  deficiência,  na  medida  do  grau  de deficiência de cada indivíduo,
inclusive com preparação para o trabalho.
§ 1º Os educadores das escolas públicas, bem como os técnicos e
auxiliares em exercício  nas  unidades  de ensino  que atendam a
excepcionais, a  crianças e  adolescentes  com problemas de conduta ou
de  situação  de  risco  e  vulnerabilidade,  farão jus  a  uma gratificação
especial, nos termos da lei.
§  2º  Os  serviços educacionais  referidos  no  caput  deste  artigo  serão
preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas
as necessidades de acompanhamento  e adaptação, e garantidos  os
materiais e equipamentos adequados.
§ 3º O Poder Público destinará percentual mínimo do orçamento da
educação, para  assegurar ensino especial gratuito a portadores de
deficiência de todas as faixas etárias, na forma da lei.

•  D  ec  r  e  to         nº         22.912,         de         25         de         a  b  r  il         de         200  2      :   Regulamenta a Lei nº 2.698/01de 21

de Março de 2001:  Dispõe sobre  atendimentos especializados aos estudantes

portadores de deficiência na Educação Básica  em  estabelecimentos  públicos  e

particulares do DF.

• L  e  i         n°         3.218,         de         05         de         nov  e  mbro         de         200  3      : Dispõe sobre a universalização da

educação inclusiva nas  escolas  da rede pública de ensino  do  Distrito  Federal.

Contudo, sobre Adequações Curriculares, preconiza:

Art.  3° Cabe às escolas da rede pública de ensino definirem em seu
projeto educacional:
I  -  o  sistema  de  apoio  especializado,  em  consonância  com  as
orientações pedagógicas oficiais, específicas para a Educação Inclusiva;
II - as adaptações curriculares no âmbito da escola, da sala de aula e do
aluno portador de deficiência individualmente;
III  -  os  procedimentos  e  instrumentos  de  avaliação,  adequados  às
adaptações curriculares, necessários ao desenvolvimento da Educação
Inclusiva;

• L  e  i         nº         4.317,         de         09         d      e         a  b  r  il         de         200  9      : Institui a Política Distrital para

Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras

providências. 

Art.34 Comete  ao Poder  Executivo do Distrito  Federal, à família, à

comunidade escolar e à sociedade assegurar a educação de qualidade à

pessoas com deficiência, colocando-a  a  salvo de  toda forma de

negligência, violência, crueldade e opressão escolar.

107



 Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF- caderno n 07: Educação  

Especial: Traz a organização curricular de Educação Especial que concretiza-se em

eixos  transversais  e  tem  na  perspectiva  inclusiva  a  possibilidade  de  favorecer

aprendizagens a partir da educação para a diversidade, cidadania e educação em e

para  direitos  humanos  e  educação  para  a  sustentabilidade.  Deste  modo,  os

pressupostos inclusivos deverão estar presentes e ser garantidos em currículos de

todos os níveis e modalidades, segundo sua natureza e especificações.

6. Orientação Pedagógica da Educação Especial, de 2010:   organiza as ações pedagógicas

do atendimento educacional a estudantes com necessidades educacionais especiais da

rede pública de ensino do Distrito Federal e preconiza o ensino diferenciado como

instrumento  voltado  a  atender  às  necessidades  e  às  características  individuais

peculiares a cada educando. 

7. Portaria nº 395, de 14 de Dezembro de 2018  : dispõe entre outros assuntos, sobre a

organização dos atendimentos ofertados. 

Art. 103 Fazem parte do AEE os professores que atuam no atendimento
complementar,
suplementar, substitutivo e simultâneo, a saber:
I - na interpretação Libras – Língua Portuguesa – Libras (atendimento
simultâneo);
II - em Português como segunda língua (atendimento complementar ou
substitutivo);
III  -  em  componente  curricular  regular  –  área  específica  Surdez/
Deficiência Auditiva
(atendimento complementar);
IV - em Libras (atendimento suplementar).

ATENDIMENTO

“A inclusão é  um valor constitucional

fundamental – não a  inclusão  que nega a

diferença, mas  a  inclusão que acolhe a

diferença; deve-se  apreciá-la e  celebrá-la.”

Gilhool
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De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, publicada pela Secretaria de

Educação Especial - SEESP/MEC,  em abril de 2009, o Projeto Pedagógico da Escola deve

contemplar o AEE como uma das dimensões da escola das  diferenças. Nesse sentido, é

preciso planejar, organizar,  executar e acompanhar os objetivos, metas e ações traçadas, em

articulação com as demais propostas da escola comum.

A democracia se exercita e toma forma nas decisões conjuntas do coletivo da escola e

se reflete nas iniciativas da  equipe  escolar. Nessa perspectiva, o AEE em Libras integra a

gestão democrática da  escola.  No  PP, devem ser previstos a organização e recursos para o

AEE em Libras: Sala de Recursos; matrícula do  estudante  no AEE; aquisição de

equipamentos; indicação de professor para o AEE; articulação entre professores do AEE e os

do ensino comum e redes de apoios internos e externos à escola. Neste caso, todos os anos

os profissionais do AEE fazem parcerias com outras unidades de ensino e instituições com o

intuito de desenvolver os projetos extraescolares.

O Decreto nº. 6.571/08 institui o Atendimento Educacional Especializado – AEE,

como parte integrante do processo educacional e da proposta pedagógica da escola. A Política

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) refere-se

que:

O atendimento educacional especializado tem como função identificar,
elaborar  e  organizar  recursos pedagógicos  e  de  acessibilidade que
eliminem as barreiras para  a plena participação  dos estudantes,
considerando suas  necessidades específicas. As  atividades
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se
daquelas realizadas na sala de  aula  comum, não sendo substitutivas à
escolarização.

Esse serviço deve ser organizado para  apoiar o desenvolvimento dos estudantes

matriculados na classe comum, sendo obrigatória a  sua  oferta pelos  sistemas  de  ensino.

Por  ter caráter  complementar deve ser realizado, preferencialmente, no turno inverso ao da

classe comum, nesta instituição educacional, sendo escola pólo de AEE em Libras, de Libras

e de Português como L2 na modalidade escrita,  no Ensino Fundamental Séries Finais.

Dessa forma, conforme a Portaria nº 395, de 14 de Dezembro de 2018, o atendimento
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é realizado três vezes na semana, por turno, de forma a atender cada estudante no contraturno

de suas aulas regulares. Durante o atendimento individual o professor do AEE desenvolve as

atividades  em  consonância  com  o  plano  de atendimento  do  estudante,  a  anamnese,  a

adequação curricular, entre outros.

Vale ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Capítulo

5, consolida a Educação Especial como sendo a modalidade de  educação escolar oferecida

preferencialmente  na  rede  regular  de  ensino,  para educandos com deficiência,  transtornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº

12.796,  de  2013).   Propõe  o  recurso  da Adequação  Curricular    como   resposta   às

demandas   de  aprendizagem de um número elevado de estudantes prejudicados pela

massificação existente na educação  formal  decorrentes da homogeneização  da ação

pedagógica e da rigidez dos currículos.

A Resolução nº 02/2001, do Conselho Nacional de Educação, no item III do Art. 8º,

descreve, por sua vez, que as escolas da rede regular de ensino devem organizar suas classes

bilíngues mediadas4 a fim de dar suporte para:

Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado
prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e
recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao
desenvolvimento dos  estudantes  que  apresentam necessidades
educacionais especiais, em consonância  com o projeto pedagógico da
escola, respeitada a frequência obrigatória.

Nessa  perspectiva, as adequações curriculares são compreendidas como medidas

pedagógicas que se destinam ao atendimento dos estudantes com necessidades educacionais

especiais de modo a favorecer a sua escolarização.

A adequação curricular é um documento que norteará o atendimento do estudante na

escola. Este  documento é  feito com a  participação de  todos os profissionais: professor

regente, professor  especializado,  orientador educacional, diretor, supervisor pedagógico,

4

? Grifo nosso: a alteração foi devida a organização da SEEDF no que diz respeito ao 
AEE de estudantes surdos/DA.
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coordenador  escolar, psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, médico, entre outros. A família

precisa ser  convidada a participar na elaboração do documento  com  intuito de melhorar e

respaldar o trabalho de inclusão do filho.

PROPOSTA DE CRONOGRAMA/ 2020

SR S/DA

CEF08- GAMA

O período em que será executado este plano de ação corresponde ao calendário letivo

de 2019 da SEEDF. Segundo as Orientações Curriculares do MEC (2008) é preciso pensar e

consequentemente planejar  as práticas pedagógicas priorizando o trabalho  coletivo levando

em  conta  a realidade escolar, então, como o calendário letivo é dividido em quatro bimestres

planejamos, a priori, as seguintes atividades:

1º Bimestre: 11/02 a 25/04

- Semana pedagógica como todas as salas de recursos da CRE-Gama;

- Recebimento da lista dos estudantes atendidos na sala de recursos na escola;

- Conhecer a situação de cada estudante, verificando a documentação e os encaminhamentos

necessários;

- Preenchimentos de fichas e formulários para o início do atendimento;

- Acolhimento dos estudantes atendidos pela sala de recursos na escola;

- Semana de Sensibilização dos estudantes;

- Primeira reunião de pais ou responsáveis pelos  estudantes novatos atendidos na sala de

recursos;

- Convocação  dos  responsáveis  de  cada estudante para coleta  de informações  para

Anamnese;

- Organização/estruturação do AEE, com marcação de horários e assinatura dos termos de

compromisso perante a família e professores regentes;

- Coordenação com os professores para apresentação de cada estudante, avisando a série/

turma dos estudantes atendidos na sala de recursos e orientando sobre os procedimentos de

cada especificidade do estudante;
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-  Início  das  orientações  aos  professores  dos  estudantes  sobre o  preenchimento  das

fichas  de  adequações curriculares;

- Atendimento dos estudantes da sala de recursos;

-Contato com a itinerante para articulação com o professor da sala de recursos/ orientador,

visando a estrutura e a continuidade do atendimento na sala de recursos;

-Atendimento Educacional Especializado para o Ensino de Libras para estudantes surdos e

ouvintes, professores e profissionais da educação em geral, bem como, comunidade e pais.

2°Bimestre: 26/04 a 08/07

- Coordenação às quartas-feiras com os professores  regentes discutindo sobre o desafio da

inclusão;

- Desenvolver  estratégias  de  jogos  que  estimule  o  estudante  a  trabalhar  a  atenção,

memória,  raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros;

- Acompanhamento e continuidade da adequação curricular;

- Desenvolvendo atividades de reflexão com tema de inclusão na Semana de Educação para a

Vida;

- Participação e orientação dos estudantes na Olimpíada de Matemática;

- Fortalecer a parceria entre pais e sala de recursos para desenvolver um melhor atendimento;

- Divulgação da Língua de Sinais Brasileira;

- Atendimento dos estudantes da sala de recursos;

- Formação continuada: EAPE e outras instituições conveniadas pela SEEDF;

- Buscar profissionais para palestrar sobre a temática de Educação de Surdos;

-Atendimento Educacional Especializado para o Ensino de Libras para estudantes surdos e

ouvintes, professores e profissionais da educação em geral, bem como, comunidade e pais.

3º Bimestre: 29/07 a 04/10

- Participação de palestras com intuito de melhorar o atendimento na sala de recursos;

  - Parceria com a Lanchonete Girraffas –Gama sobre o Dia do Surdos;

- Passeio com os estudantes Surdo em comemoração ao Dia do Surdo na lanchonete

Girraffas do Gama-  lanche gratuito;

- Continuidade da adequação curricular;

112



- Organização  do   Fórum  referente   à   Semana   Nacional  de   Luta da   Pessoa com

Deficiência  junto  com  a Coordenadora Intermediária da CRE-Gama;

- Confecção  de murais  com  explicação  da Semana Nacional  de Luta da Pessoa com

Deficiência.

- Sugestão de filmes e textos com a temática sobre deficiência;

- Coordenação às  quartas-feiras com os professores regentes discutindo sobre o desafio da

inclusão;

- Atendimento dos estudantes da sala de recursos;

 - Formação continuada: EAPE e outras instituições conveniadas pela SEEDF;

-Atendimento Educacional Especializado para o Ensino de Libras para estudantes surdos e

ouvintes, professores e profissionais da educação em geral, bem como, comunidade e pais.

4ºBimestre: 07/10 a 19/12

- Finalizando o auxílio no preenchimento das fichas de adequações curriculares;

- Exposição  dos  trabalhos  confeccionados  pelos  estudantes  sobre o  dia da Consciência

Negra;

- Atendimento dos estudantes da sala de recursos;

- Confraternização e encerramento da sala de recursos com pais e estudantes atendidos;

 - Avaliação dos trabalhos realizados na sala de recursos junto aos pais;

 - Formação continuada: EAPE e outras instituições conveniadas pela SEEDF;

-Atendimento Educacional Especializado para o Ensino de Libras para estudantes surdos e

ouvintes, professores e profissionais da educação em geral, bem como, comunidade e pais.

PROJETOS

Viabilizando o alcance dos objetivos do AEE, a Sala de Recursos Específica S/DA

desenvolve projetos  intraescolares (projetos que envolvem a interação entre  os estudantes

surdos, os professores do AEE e a comunidade escolar, no CEF 08- Gama) e extraescolares

(projetos que envolvem a interação entre os estudantes surdos, os professores do AEE e a

comunidade escolar, em ambientes diferentes do CEF 08- Gama):
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Projetos intraescolares
Evento Descrição 

Formação continuada dos
professores regentes

Formação continuada ministrada pelos professores lotados na Sala de Recursos Específica S/DA
aos professores regentes que lecionam para estudantes surdos ou DA.

Captação- Ficha
catalográfica de sinais

trabalhados no bimestre
pelo professor intérprete

Fazer o levantamento de palavras chave de cada disciplina, por bimestre, para posterior pesquisa
dos respectivos sinais.

Reuniões para troca desses sinais, bimestralmente.

Sensibilização –estudantes
(Acolhimento)

Interagir com os estudantes surdos para conhecerem os espaços da SR, bem como, tirar as fotos
para o carômetro da sala.

Sensibilização –pais
(Acolhimento)

Reunião de pais para preenchimento da ficha de matrícula e anamnese, bem como, esclarecimento
de todos os aspectos sobre os atendimentos, inclusive sua montagem e cronograma.

Oficina Acessibilidade
Escolar em Libras

-Oficina para os funcionários da escola (segurança, cantina e serviços gerais).

Sensibilização –professores
(Roda de conversa)

-Apresentação dos atendimentos;
-Pontuar sobre as adequações curriculares

Oficina de elaboração de
prova adaptadas para
estudantes surdos/DA

-Dicas e orientações sobre como fazer as adequações nas provas.

Elaboração coletiva de
adequação curricular 

-Dicas sobre como fazer as adequações
-Elaboração coletiva de uma adequação de um estudante surdo.

Produção de placas de
sinalização em espaço
estratégico para escola

Produção de placas para sinalizar os espaços da nossa escola.

Produção de materiais
didáticos visuais

Produção de materiais didáticos bilíngues e visuais numa perspectiva de educação para surdos.

Semana de Luta das
pessoas com

deficiências/Dia Nacional
do Surdo

Programação a ser planejada: Palestra, Intercâmbio entre escolas polos, roda de conversa em
Libras.

Projetos extraescolares
Evento Descrição

Formação continuada dos
professors da SR

Formação continuada dos professors da SR Específica S/DA em instituições credenciadas
pelo MEC.
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Formação continuada dos
professores de outras UEs.

Formação continuada ministrada pelos professores lotados na Sala de Recursos Específica
S/DA aos professores regentes que lecionam para estudantes surdos ou DA de outras

unidades escolares. 

Sensibilização –professores de
outras UEs

 (Roda de conversa)

-Apresentação dos atendimentos;
-Pontuar sobre as adequações curriculares

Projeto escola sem fronteira Atividades de intercâmbio cultural que envolve a interação entre os estudantes surdos e os
sujeitos surdos adultos.

Semana de Luta das pessoas com
deficiências/Dia Nacional do

Surdo

Programação a ser planejada: Palestra, Intercâmbio entre escolas polos, roda de conversa
em Libras.

II Seminário Distrital de
Educação Matemática Bilíngue

-Seminário aberto para profissionais que trabalham na educação de surdos.

Gama, ____________de ________________________de 2020.
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Coordenador Pedagógico
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Projeto de construção e criação de vídeos e 
Mostra dos trabalhos com premiação 

(Turmas participantes: 8º e 9º anos)

1. Da apresentação

O  CEF  08  do  Gama  juntamente  com  a  direção,  equipe  pedagógica,  corpo
docente e discentes sob a coordenação do professor Alexandre Cerqueira da disciplina
de Artes propõe a construção de vídeos, narrativas e experiências audiovisuais por parte
dos alunos e uma Mostra de exibição com premiações para os anos 8º e 9º anos desta
escola.

O projeto terá como período de realização todo o ano letivo com a finalização no
4º bimestre na Mostra competitiva.

O projeto comtempla assuntos que estão em voga na comunidade escolar, e será
desenvolvido a partir  da construção em etapas que vai desde a debates, pesquisas,
construção de roteiros de criação de vídeo. Essas etapas poderão ser trabalhadas em
conjunto com outras disciplinas ou na própria disciplina de Artes a partir dos conteúdos
transversais. 

2. Do objetivo geral

Desenvolver competências e habilidades na área de humanidades e linguagens
por  meio  de  um  acompanhamento  e  execução  de  um  projeto  artístico  e  fazer  a
verificação da absorção do conhecimento em cada disciplina.

3. Dos objetivos específicos

Observar as competências e habilidades desenvolvidas e aplicadas no período
de realização do projeto;

Aplicar conhecimentos previstos no currículo principal e no currículo transversal
ao projeto;

Acompanhar o desenvolvimento do projeto interdisciplinar junto aos alunos para
que a assimilação do conteúdo seja completa;

Avaliar  o desempenho do corpo discente no projeto e dar menção para cada
grupo participante;

Indicar o filme ao prêmio e assim estimular cada vez mais a participação do corpo
discente, docente e equipe diretiva no processo ensino/aprendizagem interdisciplinar.

4. Logística do projeto

 O projeto de dividirá em 4 fases, compreendendo os 4º bimestres:
- 1º Bimestre –  Será estimulado aos alunos a trazerem temas que envolvam seu
universo social e cultural, serão selecionados os temas principais e trabalhados em
forma de debates  e  pesquisa.  Esse  momento  poderá  ser  compartilhado  com as
disciplinas de História e Geografia. 
- 2º Bimestre – Após a construção dos argumentos, será proposto a construção do
roteiro para a construção dos vídeos.
- 3º Bimestre – A 3º etapa consiste na construção dos vídeos, desde as filmagens
até a edição e formatação em filmes, que podem ser ficcionais, documentários ou
videoarte.
- 4º Bimestre – O último bimestre consiste nos acertos finais de cada grupo, na
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entrega do vídeo pronto e na realização de uma Mostra Competitiva.

4.1. Da logística dos filmes

 O Projeto será dividido por série: 8º ano e 9º ano;
 O projeto para a 8º ano se baseará na produção de um curta de 5 minutos

(de material, sem contar os créditos) com temática livre.
 O projeto para a 9º ano se baseará na produção de um curta de até 10 

minutos (de material, sem contar os créditos) com temática livre.
 Para o 8º ano, serão formados 2 grupos em cada turma contendo alunos de

diferentes características pedagógica para que haja uma paridade entre os
grupos;

 Para o 9º ano, os alunos formarão grupos com alunos de mais de uma turma
da mesma série, caso queiram, o objetivo para essa 2º fase é que o aluno
tenha a maturidade de formar grupos de estudos com afinidades acadêmicas
próximas. 

 Ficará a cargo dos alunos a escolha pela linguagem adotada pelo grupo:
Ficção, Documentário, Animação e etc.

4.2. Criação do Roteiro 
 Cada grupo deverá produzir um roteiro do curta, nesse roteiro deverá conter: 

8. Capa – com título da obra
9. Contra-capa –  Contendo  nomes dos  integrantes,  turma do qual  fazem parte  os

alunos com suas respectivas funções no projeto;
10. Resumo da história a ser rodada;
11. Descrição das Personagens (se houver);
12. Roteiro  – em forma de diálogo, no caso de documentário, uma estrutura passo a

passo de como foi  construído o filme e  se for  animação um storybord contendo
quadro a quadro.

4.3. Produção do Filme

 Cada grupo produzirá, sem a interferência de profissionais da área, um curta-metra-
gem de acordo com o tempo estabelecido em cada série.

 O tempo estabelecido para cada série deverá ser rigorosamente respeitado e este 
diz respeito ao tempo de gravação, não considerando os créditos no final do filme.

 Cada grupo poderá filmar as horas que acharem necessário para criação do filme, 
desde que na edição, o grupo reduza a filmagem ao tempo mencionado no projeto.

 Todos os passos da filmagem serão de responsabilidade de cada grupo.

5. Avaliação pedagógica

 O projeto será avaliado durante todo ano, de acordo com as atividades propostas
para cada bimestre;

 As notas poderão ser compartilhadas com outras disciplinas, tanto em sua totalidade,
caso o projeto seja desenvolvido em outras disciplinas, quanto em parcialidade caso
a disciplina entenda que o projeto atenda parcialmente sua cadeira.

 Na disciplina de Artes as avaliações relacionadas ao projeto entrarão de maneira a
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comtemplar  umas  das  avaliações  das  disciplinas,  relacionando  aos  projetos
desenvolvidos na cadeira.

6. Conclusão do Projeto
O projeto irá se concluir com a realização de um festival que ocorrerá no 4º bimestre com
premiações visando promover e estimular as diversas áreas que o projeto atinge;
O objetivo do festival é incentivar a produção e a qualidade das obras;

7. Categorias de premiação final

As indicações serão divididas em série e se estabelecerá da seguinte forma:

8º ano
Melhor Filme;
Melhor Edição;
Melhor Roteiro;
Melhor Atriz e Melhor Ator.

9º ano
Melhor Filme;
Melhor Edição;
Melhor Técnica;
Melhor Roteiro;
Melhor Ator e Melhor Atriz.

120



14. REFERÊNCIAS

BRASIL. (1996). Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional: n. 9.394/96. Brasília,

MEC. 

BRASÍLIA – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SECRETARIA DO ESTADO

DE  EDUCAÇÃO  –  SUBSECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  –  SUBEB  –

Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem institucional em larga escala. Brasília

– DF, 2014.

VEIGA, Ilma Passos A.  Projeto político-pedagógico: novas trilhas para a escola.  In:

VEIGA  Ilma  Passos  a.  e  FONSECA,  Marília.  As  dimensões  do  projeto  político-

pedagógico. Campinas: Papirus, 1996. 

VILLAS BOAS, B.M.F. Portfólio,  avaliação e trabalho pedagógico.  2010. São Paulo:

Cortez, 1995.

_______.  Avaliação  para  aprendizagem  na  formação  de  professores.  Confederação

Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE – Brasília – DF, julho de 2012.

_______. Portfólio,  avaliação e trabalho pedagógico.  Coleção Magistério: Formação e

Trabalho Pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 2004.

_______. Projeto de Intervenção na escola: Mantendo as aprendizagens em dia. Campinas: SP,

Papirus, 2010.

121



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DO GAMA

Projeto: TEATRO

122



APRESENTAÇÃO

O  teatro  por  intermédio  de  uma  prática  libertadora  pode  proporcionar  a

oportunidade a adolescentes de várias idades a ampliação de suas habilidades de

criação,  por  meio  de sua vivência  e  convivência coma sociedade onde ele  está

inserido.

Neste sentido o estudo do teatro na escola é uma ferramenta essencial no

processo de estimulo da criatividade, da imaginação e da autonomia do educando,

estabelecendo uma ponte entre a escola e a sociedade.

Segundo os PCNs (parâmetros curriculares nacionais) de Artes, ao buscar soluções

criativas  e  imaginativas  na  construção de cenas,  os  alunos afinam a  percepção

sobre eles mesmos e sobre situações do cotidiano, desta forma o teatro promove

oportunidades para que os educandos conheçam, observem e confrontem diferentes

culturas em diferentes momentos históricos,  operando com um modo coletivo de

produção de arte. 

Ainda segundo os PCNs de Artes,  o teatro favorece aos jovens e adultos

possibilidades de compartilhar descobertas, ideias, sentimentos, atitudes ao permitir

a observação de diversos pontos de vista, estabelecendo a relação do indivíduo com

o coletivo e desenvolvendo a socialização.

A  experiência  do  teatro  na  escola  amplia  a  capacidade  de  dialogar,  a

negociação,  a  tolerância,  a  convivência  com  a  ambiguidade.  No  processo  de

construção  dessa  linguagem,  o  educando  estabelece  com  os  seus  pares  uma

relação  de  trabalho  combinando  sua  imaginação  criadora  com  a  prática  e  a

consciência na observação de regras. 

O teatro como diálogo entre palco e plateia pode se tornar um dos parâmetros

de orientação educacional nas aulas de teatro; para tanto, deverá integrar-se aos

objetivos, conteúdos, métodos e avaliação da área.

Pôr fim  o projeto tem a finalidade de promover as alunos do 8° e 9° ano do

CEF 08 Gama DF a possibilidade ler e fazer releitura de peças de dramaturgias

trágica ou cômica, construir um roteiro radiofônico, analisar e construir uma cena

teatral, construir um texto dramatúrgico  a partir de  história que está sendo contada,

conhecer  Os  ritmos,  pontuações,  acentuações  teatrais,  construção  de  um
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personagem e assumir uma atitude crítica diante das formas dramáticas inseridas

nos meios de comunicação de massa.

JUSTIFICATIVA

Segundo  a  nova  BNCC  (Base  Nacional  Comum  Curricular)  do

fundamental  II  e  o  currículo  em  movimento  do  DF  2018,  a  prática  do  teatro  e

disciplina obrigatória nas escolas, pois a aprendizagem em teatro irá demandar a

ruptura da ocupação tradicional da escola e da sala de aula.

A pratica cênica além de oportunizar o fortalecimento da coletividade,

permite a criação de sentimentos de pertencimentos e desenvolve a capacidade de

crítica do educando e a sua iteração com diversas culturas e contextos históricos.

Desta forma o projeto pretende oportunizar aos alunos do 9° ano a

leitura, dramatização e construção de uma peça teatral a partir de grandes obras da

literatura brasileira e mundial, pois ao se articular entre os demais saberes a arte

cênica  promove  a  interdisciplinaridade,  promovendo  por  meio  seu  currículo  a

singular apropriação histórica, social, política, e geográfica de temas e elementos

desenvolvidos no currículo escolar de forma multidisciplinar.

Por fim,  segundo o Currículo em movimento, o ensino do teatro na

escola  busca  contribuir  para  o  despertar  da  sensibilidade  e  das  potencialidades

expressivas  mediadas  pela  dimensão  mágica,  ritualística  e  ancestral,  além  de

facilitar a articulação entre diversos saberes por meio dos eixos integradores, da

ludicidade  e  do  letramento  fundamentados  nos  pressupostos  do  currículo  em

movimento.

Serão trabalhadas as seguintes obras da literatura brasileira e mundial:

 Antígona (Adaptação para acontecer em uma favela).

 O fantasma da ópera (com adaptações).

 O auto da feira de Gil Vicente (com adaptações).

 O alienista de Machado de Assis (com adaptações).

 O Cortiço de Aluísio de Azevedo (com adaptações).

 O auto da Barca do inferno de Gil Vicente (com adaptações).
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OBJETIVOS

Gerais

 Por  meio  da  leitura  de  grandes  obras  da  literatura  brasileira  e  mundial,

oportunizar aos alunos do fundamental II 9°anos a construção de uma peça

teatrais que afinam com percepção que eles mesmos irão adquirir  após a

leitura dos livros indicados e sobre situações do cotidiano escolar, como forma

de fortalecer a coletividade e a criação de sentimentos de pertencimentos e o

desenvolvimento crítico em relação ao mundo em que ele vive e a iteração

com diversas culturas e contextos históricos.

Específicos

 compreender  a  organização  dos  papéis  sociais  em  relação  aos  gêneros

(masculino e feminino) e contextos específicos como etnias, diferenças culturais,

de costumes e crenças, para a construção da linguagem teatral;

 produzir   e adaptar uma peça teatral  a partir  da leitura de livros da literatura

brasileira ou mundial ou de qualquer texto, artigo, poemas, documentário, poesia,

imagem e etc.

 conhecer e distinguir  diferentes momentos da História do Teatro, os aspectos

estéticos predominantes, a tradição dos estilos e a presença dessa tradição na

produção teatral contemporânea;

  improvisar  com  os  elementos  da  linguagem  teatral.  Pesquisar  e  otimizar

recursos  materiais  disponíveis  na  própria  escola  e  na  comunidade  para  a

atividade teatral;

 Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de

diferentes  épocas,  investigando  os  modos  de  criação,  produção,  divulgação,

circulação e organização da atuação profissional em teatro.

 Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e

no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.

 Experimentar  a gestualidade e as construções corporais  e vocais de maneira
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imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.

 Compor  improvisações  e  acontecimentos  cênicos  com  base  em  textos

dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando

personagens (com figurinos e  adereços),  cenário,  iluminação e  sonoplastia  e

considerando a relação com o espectador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1° semestre

 Jogos Teatrais 

 Improvisação cênica 

 Fundamentos da interpretação teatral 

 Princípios da Expressão corporal 

 Princípios da Voz em cena 

 História do espetáculo 

 Iluminação 

 Cenografia e indumentária 

 Estética do teatro

 Teatro e cultura

2°semestre

 Introdução à dramaturgia 

 Direção teatral 

 Teorias e métodos de atuação cênica 

 Voz em cena 

 Musicalidade e ritmo cênico 

 Dança no teatro

 Laboratório de Escrita Cênica 

126



 Laboratório de Montagem Teatral

 Estudos Teatrais: Montagem de espetáculo.

METODOLOGIA

Problematizações no âmbito  teórico  e  prático,  por  meio  da construção  do

conhecimento pautada na troca de saberes entre docente e discentes utilizando de

recursos metodológicos como: aulas Expositivas, Análise coletiva e/ou individual de

espetáculos teatrais,  Exercícios de elaboração de aulas e Experiência prática da

cena Teatral.

 Aulas expositivas;

 Leitura e discussão de textos teóricos;

 Discussões em grupo;

 Aulas práticas;

AVALIAÇÃO

A avaliação do educando será feita de forma qualitativa e processual de acordo 

com os seguintes critérios:

 Reflexão crítica sobre a teoria e a prática;

 Reflexão teórica a partir da experiência prática;

 Estudo e escrita do texto teatral;

 Avaliação das aulas práticas;

 Articulação dos conteúdos da disciplina na prática teatral,

 Habilidade em relacionar-se com o grupo nas atividades,

 Concentração, foco e disponibilidade para os exercícios práticos.
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