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Estimulando talentos: RETRATO DO CEF 08 – superação, conquista, autonomia, 

criatividade... Sentimento de pertencimento
1
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O trabalho pedagógico é o que direciona o fazer administrativo da escola. Sem ele a escola 

não faz sentido 

(Ray Oliviera). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
 Trabalho de Grafitagem realizado por estudantes do CEF 08 sob a orientação do prof. Lapixa em 2018. 
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A ESCOLA QUE TEMOS 

OU 

A ESCOLA QUE QUEREMOS ? ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“O importante e bonito do mundo é isso: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 

foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam e desafinam.”¹ 

(Guimarães Rosa) 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

TUDO COMEÇOU E COMEÇA POR... 

 

 

Um Breve Relato... 

 

NÃO QUEREMOS QUE NOSSA ESCOLA SEJA DE VIDRO 

 

Quando a Escola é de Vidro1
 

 

 

Naquele tempo eu até que achava natural que as coisas fossem daquele jeito. 

Eu nem desconfiava que existissem lugares muito diferentes… 

Eu ia para a escola todos os dias de manhã e quando chegava, logo, logo, eu tinha que 

me meter no vidro. É no vidro! 

Cada menino ou menina tinha um vidro e o vidro não dependia do tamanho de cada um, 

não! O vidro dependia da classe em que a gente estudava. Se você estava no primeiro ganhava 

um vidro de um tamanho. Se fosse do segundo ano seu vidro era um pouquinho maior. E assim, 

os vidros iam crescendo à medida que você ia passando de ano. Se não passasse de ano, era um 

horror. Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado, coubesse ou não coubesse. Aliás, 

nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros. E pra falar a verdade, 

ninguém cabia direito. Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes, uns eram pequenos 

e ficavam afundados no vidro, nem assim era confortável. Os mais altos de repente se esticavam 

e as tampas dos vidros saltavam longe, às vezes até batiam no professor. Ele ficava louco da 

vida e atarraxava a tampa com força, que era pra não sair mais. A gente não escutava direito o 

que os professores diziam, os professores não entendiam o que a gente falava… 

As meninas ganhavam uns vidros menores que os meninos. 

Ninguém queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabiam nos vidros, se 

respiravam direito... 

A gente só podia respirar na hora do recreio ou na aula de educação física. Mas aí a 

gente já estava desesperada, de tanto ficar preso e começava a correr, a gritar, a bater uns nos 

outros. As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros no recreio. E na aula de Educação Física 

elas ficavam atrapalhadas, não estavam acostumadas a ficarem livres, não tinham jeito nenhum 

para Educação Física. Dizem, nem sei se é verdade, que muitas meninas usavam vidros até em 

casa. E alguns meninos também. Estes eram os mais tristes de todos. Nunca sabiam inventar 

brincadeiras, não davam risada à toa, uma tristeza! Se a gente reclamava? Alguns reclamavam. 

Então os grandes diziam que sempre tinha sido assim o resto da vida. A minha professora dizia 

que ela sempre tinha usado vidro, até para dormir, por isso é que ela tinha boa postura. Uma 

vez um colega meu disse pra professora que existem lugares onde as escolas não usam vidro 

nenhum, e as crianças podem crescer a vontade. Então a professora respondeu que era mentira. 

Que isso era conversa de comunistas. Ou até coisa pior... 
 

1
 Ruth Rocha, Quando a Escola é de Vidro. 
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Tinha menino que tinha até que sair da escola porque não havia jeito de se acomodar nos 

vidros. E tinha uns que mesmo quando saiam dos vidros ficavam do mesmo jeitinho, meio 

encolhidos, como se estivessem tão acostumados que estranhavam sair dos vidros. Mas uma vez 

veio para a minha escola um menino, que parece que era favelado, carente, essas coisas que as 

pessoas dizem pra não dizer que era pobre. Aí não tinha vidro pra botar esse menino. Então os 

professores acharam que não fazia mal não, já que ele pagava a escola mesmo... Então o Firuli, 

ele se chamava Firuli, começou a assistir as aulas sem estar dentro do vidro. Engraçado é que o 

Firuli desenhava melhor que qualquer um, o Firuli respondia mais depressa que os outros, o 

Firuli era muito mais engraçado… Os professores não gostavam nada disso... Afinal, o Firuli 

podia ser um mau exemplo para nós... 

Nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem bom, de perna esticada, quando queria 

ele espreguiçava, e até meio gozava a cara da gente que vivia preso. 

Então um dia um menino da minha classe falou que também não ia entrar no vidro. Dona 

Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou tendo que se meter no vidro, como 

qualquer um. Mas no dia seguinte duas meninas resolveram que não iam entrar no vidro 

também: 

- Se Firuli pode por que é que nós não podemos? Mas dona Demência não era sopa. 

Deu um coque em cada uma, e lá se foram elas, cada uma pro seu vidro... Já no outro 

dia a coisa tinha engrossado. Já tinha oito meninos que não queriam saber de entrar nos vidros. 

Dona Demência perdeu a paciência e mandou chamar seu Hermenegildo que era o diretor lá da 

escola. Hermenegildo chegou muito desconfiado: Aposto que essa rebelião foi fomentada pelo 

Firuli. É um perigo esse tipo de gente aqui na escola. Um perigo! A gente não sabia o que queria 

dizer fomentada, mas entendeu muito bem que ele estava falando mal do Firuli. Seu 

Hermenegildo não conversou mais. Começou pegar os meninos um por um e enfiar à força 

dentro dos vidros. Mas nós estávamos loucos para sair também, e para cada um que ele 

conseguia enfiar dentro do vidro, já tinham dois fora. E todo mundo começou a correr do seu 

Hermenegildo, que era para ele não pegar a gente, e na correria começamos a derrubar os 

vidros. E quebramos um vidro, depois quebramos outro e outro mais e dona Demência já estava 

na janela gritando: 

- Socorro! Vândalos! Bárbaros! (Pra ela bárbaro era xingação). Chamem os Bombeiros, 

o Exército da Salvação, a Polícia Feminina... 

Os professores das outras classes mandaram cada um, um aluno para ver o que estava 

acontecendo. E quando os alunos voltaram contaram a farra que estava na 6ª série. Todo mundo 

ficou assanhado e começou a sair dos vidros. Na pressa de sair começaram a esbarrar uns nos 

outros e os vidros começaram a cair e a quebrar. Foi um custo botar ordem na escola e o diretor 

achou melhor mandar todo mundo pra casa, que era pra pensar num castigo bem grande, pro 

dia seguinte. Então eles descobriram que a maior parte dos vidros estava quebrada e que ia ficar 

muito caro comprar aquela vidraria toda de novo. Então diante disso seu Hermenegildo pensou 

um bocadinho, e começou a contar pra todo mundo que em outros lugares tinha umas escolas 

que não usavam vidro nem nada, e que dava bem certo, as crianças gostavam muito mais. E que 

de agora em diante ia ser assim: nada de vidro, cada um podia se esticar um bocadinho, não 

precisava ficar duro nem nada, e que a escola agora ia se chamar Escola Experimental. 

Dona Demência, que apesar do nome não era louca nem nada, ainda disse timidamente: 

- Mas seu Hermenegildo, Escola Experimental não é bem isso... 

Seu Hermenegildo não se perturbou: 

- Não tem importância. A gente começa experimentando isso. Depois a gente experimenta 

outras coisas... 

E foi assim que na minha terra começaram a aparecer as Escolas Experimentais. Depois 

aconteceram muitas coisas, que um dia eu ainda vou contar… 
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E pensando nessa “escola de vidro” (que não queremos), o Projeto Pedagógico do CEF 

08 está sendo desconstruído e construído, vai e volta: lendo, estudando, avaliando, 

reformulando... Um trabalho que não termina, porque a escola é um ambiente vivo, onde habitam 

pessoas em movimento e transformação constantes. A Educação também é um processo 

dinâmico e o conhecimento sempre carrega consigo um jeito novo de “vestir-se” porque o mundo 

está em constante mudança. 

E assim, continuamos, em 2020. O CEF 08 e a trajetória da escola que queremos... 

 

O CEF 08 entende que a escola não serve apenas para qualificar as pessoas e inseri-las 

no mundo para o mercado de trabalho. Bons profissionais, sim. Bons leitores, sim. Bons 

escritores, sim. Mas sobretudo, desenvolver talentos e aptidões. Que cada um, cada uma, saia da 

escola sabendo qual o seu papel no mundo e a sua responsabilidade para garantir um mundo 

menos desigual e mais fraterno. Pessoas mais solidárias e capazes de trabalhar em equipe. 

Emocionalmente equilibradas, capazes de lidar com as adversidades que, certamente, estarão 

presentes ao longo de sua trajetória na vida. Para isso a escola deve ser um lugar onde habita a 

liberdade de “ser e pensar para além do vidro”. O ser humano torna-se cada vez mais o centro 

desse processo. Apenas a aquisição de conhecimento não é suficiente para formar esse novo 

cidadão dessa nova sociedade, cada vez mais conectada com o mundo em tempo real e toda a 

diversidade de situações que ele habita. 

O Projeto Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho, apoia-se em 

7 pilares que conduzem suas ações pedagógicas e administrativas: A Constituição da 

Felicidade, Democracia, Cidadania, Valores, Conhecimento, Roteiros de Estudo, Formação 

Continuada. Todas igualmente importantes e conectadas entre si. 
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2. CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Este documento tem por finalidade apresentar o Projeto Pedagógico com as propostas de 

trabalho que serão desenvolvidas no Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho, baseado 

no Projeto Político-Pedagógico do ano anterior, com as alterações necessárias, visto que esse 

documento tem um caráter dinâmico e está em constante mudança, a partir de avaliações. 

Os objetivos, os Pilares e as Ações Pedagógicas da escola foram definidos, a partir do 

plano de ação apresentado pela equipe gestora na época em que estava pleiteando assumir a 

gestão para o período de 2014/2016. Todas as alterações posteriores, necessárias para atualização 

do referido projeto, aconteceram baseadas na construção coletiva, fruto de discussões e estudos, 

dialogando sempre com o grupo presente no ano (há uma rotatividade muito grande da equipe 

docente – fruto do processo de remanejamento interno e remoção externa). Ano a ano a 

construção do Projeto Pedagógico se refaz a partir do que já está construído, considerando as 

mudanças que são apontadas pelo grupo presente e que são necessárias para melhorar a qualidade 

pedagógica da escola. 

O Projeto Pedagógico do CEF 08 parte dos princípios pautados nos documentos oficiais 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: Currículo em Movimento da Educação 

Básica – Pressupostos Teóricos, Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino 

Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais, Currículos em Movimento da Educação Básica - 

Educação Especial, Diretrizes de Avaliação Educacional, Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens. 

Para entender as mudanças pedagógicas do CEF 08 em 2020, faz-se necessária uma 

retrospectiva dos acontecimentos. 

Durante o ano de 2016, após formação específica e discussão com todos os segmentos da 

escola, o CEF 08 adota a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens para 

aplicação em 2017. Inicia-se assim, uma nova organização pedagógica, que chega também para 

melhorar as coordenações de formação que já aconteciam. Nessa nova perspectiva, a escola 

reconhecia a necessidade de mudanças no sentido de melhorar os resultados apresentados, bem 

como, alcançar os objetivos básicos nessa nova modalidade de ensino: “garantir as 

aprendizagens das estudantes e dos estudantes, com um foco mais formativo; aperfeiçoar os 

processos de ensinar, aprender, avaliar; tirar o caráter fragmentado do ensino, possibilitando  
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novas experiências de ensino e aprendizagem tanto para o corpo docente, quanto para o 

discente; reorganização do tempo/espaço da e na rotina escolar; qualificar a avaliação 

tornando esse processo menos burocrático e mais pedagógico; melhorar as relações que se 

estabelecem na rotina da escola na relação professora/estudante e professor/estudante; 

possibilitar um feedback mais fiel às condições de aprendizagem do corpo discente e as 

estratégias que viabilizem a aprendizagem em igualdade de condições, considerando as 

diferenças inerentes a cada um, permitindo a recuperação contínua das aprendizagens
1.”.

 

À época, as reuniões de formação da Equipe Gestora com a Coordenação Regional de 

Ensino de Sobradinho funcionaram como um canal de comunicação fundamental na construção 

do PPP (Projeto Político-Pedagógico) como era chamado até o final de 2018. Foi nesse espaço 

que os estudos começaram e proporcionaram melhor organização pedagógica para estudos e 

reflexões acerca desses documentos e tomada de decisões. 

A elaboração desta proposta contou muito com o empenho coletivo, porém ainda há muito 

que fazer para consolidar todas as sugestões dadas e algumas que chegaram após a finalização 

desse documento. Por isso esse documento está sempre inacabado. Todo início de ano ele é 

revisto, discutido e reformulado, entendendo a necessidade de partir do que já existe para reflexão 

e avaliação, propiciando alterações durante o percurso. A partir dele novos estudos acontecerão 

ao longo dos próximos anos. A comunidade muda, o corpo docente sempre se renova e novas 

ideias e necessidades surgem. Há necessidade de criar a identidade do CEF 08 para que nas 

próximas gestões, seja garantido aquilo que melhor representa a escola. Por isso, o Projeto 

Pedagógico é um documento de caráter legal, embora “experimental”, pois a escola é um espaço 

dinâmico de interações e renovações. É preciso rever sempre e melhorar em todos os seus 

aspectos. Não é um documento “engessado”. Estudantes mudam, equipe de professoras e 

professores mudam e outras metodologias surgem visando atender as novas demandas. A escola 

é um espaço vivo onde habitam pessoas de jeitos diferentes e a diversidade está presente. 

Definitivamente, o CEF 08 não é o mesmo desde que foi inaugurado. Por isso, espera-se que esse 

documento sirva de subsídio para garantir que a escola retrate melhor a realidade que a cerca e 

trilhe um caminho que a torne a “melhor escola pública do DF”. Utopia? Já dizia Paulo Freire: 

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá- 

lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a 

possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com 

ela coerentes”. 

 

1
 Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens, 2014
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“A ESCOLA É UM LUGAR DE EXCELÊNCIA”. 

2.1. Dados da Instituição Educacional 
 

Nome CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 

Endereço AR 3, lote 4, Área Especial 2, Setor Oeste, 

Sobradinho II 

Telefone 3901-8023 

Localização Área Urbana 

Coordenação Regional Sobradinho 

Data de Criação 25/02/2004 

Publicação no Diário Oficial do DF Nº 37, de 25/02/2004, página 8 

Turno de funcionamento Matutino e vespertino 

Nível de Ensino Ofertado Ensino Fundamental 

Modalidades de ensino 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano 

Área total do terreno 18000 metros 

Área construída 900m 

Total de Salas de aula 15 

Laboratório de informática 01 

Sala de múltiplo uso 01 

Sala de leitura 01 

Sala de Recursos Generalista 01 

Sala de Altas Habilidades/Superdotação 05 

Sala de Professores 01 

Sala de Coordenação 01 

Cantina 01 

Secretaria 01 

Almoxarifado 01 

Cozinha 01 

Sala para servidores da limpeza 01 

Sala de Mecanografia 01 

Sala do Administrativo 01 

Sala para Escola Integral 01 

Sala para a Equipe Gestora 03 

Quadra Poliesportiva (Coberta em 2014 01 

 
2.2. Equipes Institucionalizadas 

 
 

 EQUIPE GESTORA 

Aira Carina Pessoa Pereira, diretora. 

Conceição Maroni, vice-diretora. 

Cristina Íris Lima Figueiredo, Supervisora. 

Luciana Diniz Durães Fonseca, Chefe de Secretaria. 
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 CONSELHO ESCOLAR 

Aira Carina Pessoa Pereira, membro nato. 

Marcos Antonio Lopes Pinheiro, Presidente 

 
Carreira Magistério 

Quéren Hapuque Rodrigues Moreira 

Ana Paula Costa Lima 

 
Carreira Assistência à Educação 

Maria Aparecida Dantas 

 
Segmento Responsável 

Janus Naves de Carvalho 

 
Segmento Estudante 

Thiago Abel de Mesquita 

Estudantes da Comissão do Conselho Escolar 

 

 
2.3.O surgimento do Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho 

 

 
Em fevereiro de 2001, iniciaram-se as atividades desta unidade de ensino, como Centro 

de Ensino Fundamental, localizado na AR 19. Em 2002 houve uma transição, onde vários 

funcionários foram designados para assumirem a Escola Classe 14, que também recebeu vários 

estudantes dessa unidade de ensino. Surgiu, assim, com funcionárias, funcionários e estudantes 

remanescentes, o Centro de Ensino Fundamental 08. 

Durante esse período a escola funcionava em prédio alugado na AR 11, área isolada 01, 

Setor Oeste de Sobradinho II, enfrentando grandes dificuldades tanto estruturais quanto 

problemas com a segurança. Relevante relembrar que a comunidade se mobilizou para 

reivindicar melhorias estruturais e pedagógicas. Foi no ano de 2002, por exemplo, que estudantes, 

professoras, professores, mães, pais e demais funcionárias e funcionários fizeram uma campanha 

de arrecadação de livros e assim ampliou o acervo da sala de leitura, muito precária na época. 

Após três anos nesse local, a escola foi contemplada com uma sede própria, em fevereiro de 

2005. Um prédio totalmente novo, com várias dependências e muito bem estruturado, mudando 

de forma acentuada as perspectivas para o atendimento pedagógico da comunidade escolar. 

Porém, as buscas por melhorias estruturais continuaram, e mais do que nunca, voltadas 

para a aquisição de recursos tecnológicos como computadores para o laboratório de informática, 

informatização da sala de leitura, data show, aparelhos portáteis de som, aparelhos de DVD’s 
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(voltados para o enriquecimento do trabalho pedagógico). Adquiriu-se também, nessa época, um 

sistema com alarme e câmeras, que hoje trazem mais segurança para a escola. 

O prédio novo, onde a escola está localizada atualmente foi inaugurado em 21 de março 

de 2006 e já passou por algumas transformações. A quadra poliesportiva foi coberta em 2014 e 

oferece melhores condições de uso tanto para professoras e professores, quanto para estudantes. 

As professoras e os professores, em sua maioria, são conscientes da realidade da vida das 

estudantes e dos estudantes. Buscam ações que visam ajudá-las(os), não só do ponto de vista do 

desenvolvimento cognitivo, mas também, do ponto de vista social. Dentre as ações estão as 

recuperações contínuas, adequações curriculares, atividades extras, aulas diferenciadas, 

conversas com responsáveis. São orientadas(os) a trilharem um caminho com vistas à superação 

dos problemas, utilizando a escola como um instrumento de ascensão: “tudo começa através da 

escola”. Professoras e professores buscam ações pedagógicas que destaquem o respeito, 

considerando as individualidades e trabalhando o resgate da autoestima. 

Em relação aos anos anteriores, a escola mudou, pois, atualmente, ela não atende mais a 

Educação de Jovens e Adultos, noturno, nem 3ªs e 4ªs séries, no diurno (na época da seriação). É 

uma escola de Ensino Fundamental, Anos Finais. 

O Centro de Ensino Fundamental 08 atente, atualmente, 820 estudantes. Acrescentem-

se, ainda, as(os) estudantes oriundos de outras unidades de esnino e que são atendidas(os) pela 

Sala de Recursos de Altas Habilidades/Supedotação. Esse núcleo conta, atualmente, com 140 

estudantes advindos da rede pública e privada. O CEF 08 possui, também, Sala de Recursos 

Generalista, que atende estudantes público alvo da Educação Inclusiva, lotados na escola.  

Após adotar a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, o CEF 08 está 

assim distribuído em 2020: 

 

 

MATUTINO - Bloco 1 do 3º ciclo  

 

Ano Formação das turmas 

6º ano A, B, C, D, E, F, G 

7º ano A, B, C, D, E, F,G 

   

VESPERTINO - Bloco 2 do 3º ciclo  

 

Ano Formação das turmas 

8º ano A, B, C, D, E, F, G 

9º ano A, B, C, D, E, F, G 
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2.4. Memorial CEF 08 - Buscando mudanças através da formação 

 
 

A escola está passando por mudanças. Se poderia dizer que a implantação do terceiro 

ciclo é desafiadora, porque inclina a escola a romper com o jeito conservador de ensinar e de 

aprender. Desafia a todas e todos, a sair da zona de conforto, e criar novas possibilidades para 

que as estudantes e os estudantes aprendam e, acima de tudo, sintam prazer em pesquisar e fazer 

grandes descobertas. 

Poder-se-ia dizer que a escola está em um momento LIBERTADOR, pois ela busca o 

tempo todo, indivíduos mais proativos, autônomos, questionadores, capazes de refletir acerca da 

realidade e do mundo que o cerca. O CEF 08 tem avançando muito em suas discussões e, 

consequentemente, em suas ações, com resultados bem satisfatótios. Assim, com possibilidades 

de ser um grande agende de transformação, no intuito de tornar o mundo menos desigual e mais 

fraterno. Já dizia GHANDI “SEJA A MUDANÇA QUE VOCÊ QUER VER NO MUNDO”.  O 

CEF 08 tem noção da sua responsabilidade diante dessa desafiadora tarefa. Essa transformação 

tem que começar pela equipe que organiza todos esses processos, estando disposta a ler, 

estudar, refletir e dialogar de uma forma simples, respeitando também, a formação tradicional 

que impulsiona cada um a fazer a mesma coisa sempre. É QUASE AUTOMÁTICO e é 

necessário respeitar essa transição. Toda essa transformação não aconteceu da noite para o dia. 

É fruto de discussão, estudo, diálogo provocativo e reflexão ao longo desses seis últimos anos. 

Vivemos em uma nova era, onde o que nos atendia enquanto estudantes e professores em 

formação, já não contempla o universo de informações que existem à disposição de todos nos 

dias atuais. Muitos de nossos estudantes poderiam, de forma independente, estudar utilizando 

outros recursos, porém, nossa tarefa é essencialmente humana, no sentido que as trocas 

enriquecem, ensinam e transformam. Aprendemos muito mais quando há disposição para ouvir 

o outro. A mudança é inevitável, “O MUNDO CAMINHA”. Há necessidade de atenção plena, 

porque também somos parte desse processo e conhecemos bem a realidade que nos cerca. 

Parafraseando Rubem Alves, a mudança é bonita, quando ela nasce de uma longa e silenciosa 

reflexão. É nela que a transformação se dá. E necessário começar de algum lugar. Se não for 

possível que essa transformação aconteça naturalmente, a partir das experiências individuais, 

que a formação continuada ofereça ferramentas para reflexões em grupo que impulsione cada 

uma e cada um na direção de transformar a sala de aula em espaço de mais aprendizagem e 

menos repetições, mais criação e menos cópia. Precisamos de uma escola que propicie  
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condições para produção, possibilitando às estudantes e aos estudantes tornarem-se bons 

argumentadores, para que suas justificativas, acerca de qualquer assunto, não se percam no 

vazio do senso comum, que, normalmente, vem “vestido” de preconceitos. E a professora e o 

professor continuam, mais do que nunca fundamentais nesse processo, num papel diferente. Por 

isso ensinar, dentro dessa nova perspectiva, assume outra vertente. Professora e professor 

tornam-se grandes mediadores desse processo. Diante dessa perspectiva, nos imbuímos do 

pensamento do professor Pacheco1 que já caminhava nessa direção há muito tempo e tem 

provado com suas experiências que é possível transformar a escola num espaço livre para 

aprender, sem muros e sem paredes. Partindo desse pensamento, tem sido a responsabilidade e 

compromisso, desde 2014 proporcionar esta transformação para o CEF 08. 

É hora então de refletir... (“AÇÃO, REFLEXÃO, AÇÃO”). 

Após três longos anos de discussões, estudos, reflexões no espaço de coordenação, 

entendendo a importância da formação continuada (lembrando que todo ano a escola se 

transforma com novos estudantes e novos professores – é quase um novo começo...), é necessário 

conduzir todo esse trabalho de forma que todos os aspectos importantes que compõem uma 

instituição de ensino (administrativo, financeiro, humano, pedagógico) não se percam na fala e 

sejam referendados através de registros e das memórias do CEF 08. Desde 2014 as discussões de 

caráter pedagógico conduziram com mais força as decisões da escola, porém, ainda,  de forma 

modesta. Em virtude das mudanças em 2017, após a adoção, em 2016 (encontros, reuniões e 

estudos), das novas Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar para o 3º Ciclo, O 

TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA, tornou-se o protagonista nas decisões, inclusive de 

caráter administrativo. É a respeito dessa “nova jornada” que começa esse MEMORIAL. 

A “nova jornada” começou em 2017 estudando o Currículo em Movimento. A 

coordenação foi toda pautada no currículo. Cada grupo de professora e professor, de acordo com 

seu componente curricular, estabeleceu o que seria primordial para o ano, quais os conteúdos e 

seus respectivos objetivos e, em seguida, apresentado à Equipe Gestora no espaço da 

coordenação coletiva ou em outros momentos previstos no calendário anual da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Todos ficaram cientes dos conteúdos, atividades e ações 

a serem realizadas individualmente, permitindo que algumas áreas e conteúdos afins se 

organizassem para trabalhar juntos. 

 

1 José Francisco de Almeida Pacheco (10 de maio de 1951) é um educador, pedagogo e pedagogista, nascido na cidade do 

Porto em Portugal e grande dinamizador da gestão democrática na Educação.
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Posteriormente, o grupo “revisitou” os aspectos legais que trata da ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR EM CICLOS NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (documentos 

legais). Todas as coordenações, desde o início do ano, sejam, coletivas, por área ou individual, 

foram organizadas para esse fim. Um fator decisivo para essa organização foi a mudança da 

equipe de professores(as) da escola em 2017. Muitos que estavam na escola no ano anterior e 

optaram por trabalhar em ciclo saíram, pois estavam em lotação provisória na escola. Decidiu- 

se, então, por imperiosa necessidade, recomeçar com o trabalho de sensibilização e apresentar os 

parâmetros legais que regem a implantação do terceiro ciclo, novamente. As coordenações foram 

tranquilas, porém mobilizou em cada uns novos questionamentos acerca das Diretrizes 

Pedagógicas para a Organização Escolar para o 3º Ciclo. Para esse momento, foram necessárias 

avaliações, considerando todos os aspectos da escola, no sentido de elucidar problemas, desafios 

e encontrar soluções para continuar essa jornada, fazendo os acertos necessários. Assim é essa 

construção hoje, pois é um processo contínuo. 

 Três aspectos que se destacaram nas coordenações: 

Primeiro - Os aspectos legais para organização escolar em ciclos nos anos finais do ensino 

fundamental: O 3º Ciclo para as Aprendizagens está pautado na Pedagogia Histórico- Crítica. 

Um saber produzido historicamente, oportunizando o desenvolvimento crítico e reflexivo do 

indivíduo, contribuindo para a sua emancipação. Aspectos teóricos referendados no material 

disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação, entre eles: Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens. 

Na prática, entende-se que é um dever “sine qua non” que todo o processo de ensinar e 

aprender sejam “remodelados” no sentido de promover a escola para que ela seja, de fato e de 

direito, DE QUALIDADE. Para que isso aconteça novos espaços e tempos escolares foram 

criados, onde o OBJETIVO PRIMEIRO DA ESCOLA É GARANTIR AS 

APRENDIZAGENS. Assim, o trabalho pedagógico da escola deve ser direcionado nesse 

sentido em todas as suas discussões e planejamentos. Destacam-se: coordenação coletiva, 

avaliação formativa, formação continuada, caráter democrático da escola, concepção de 

currículo integrado, trabalho interdisciplinar, os vários contextos socioculturais em que as(os) 

estudantes estão inseridas(os), progressão continuada e o envolvimento de todos no processo 

educativo. Todas as decisões tomadas estão pautadas nos documentos oficiais da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º 

Ciclo para as Aprendizagens, foi disponibilizado para o grupo e, durante algumas coordenações  
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foi o “LIVRO DE CABECEIRA” do CEF 08. Sem ele nada poderia começar. O “passeio” por 

esse livro foi decisivo nas mudanças e tomadas de decisões.   

 SEGUNDO – As Diretrizes de Avaliação objetivam organizar e envolver, de 

maneira articulada, os três níveis da avaliação: APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E 

EM LARGA ESCALA. A avaliação ainda está impregnada pela cultura da mensuração em 

detrimento do seu caráter formativo, que vai além. Considerando a nova perspectiva da “escola 

ciclada” e partindo novamente da formação continuada, em estudos baseados nos documentos 

oficiais da Secretaria de Educação, o CEF 08 balizou todo seu trabalho pautado numa avaliação 

mais formativa, com resultados menos numéricos e critérios que priorizaram avanços nas 

aprendizagens (bimestralmente), formalizados por meio de Relatórios Individuais, utilizados 

nos Conselhos de Classe que aborda, desde os aspectos comportamentais, atitudinais, bem 

como o desempenho acadêmico da estudante e do estudante. Tudo para novas ações com vistas 

a superação dos aspectos levantados e que impedem os avanços esperados. Há também um 

olhar diferenciado àqueles(as) que apresentam alguma deficiência ou dificuldade acentuada de 

aprendizagem e que precisam de uma intervenção diferente que vai além do trabalho da Sala de 

Recursos Generalista. Quanto às estudantes ou aos estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação, é um trabalho mais específico, com uma equipe específica que dá o 

suporte necessário àquelas(es) que detêm uma grande habilidade em algum campo do 

conhecimento, com bastante destaque. O CEF 08 esse ano conseguiu avançar tanto no 

diagnóstico inicial dos(as) estudantes, quanto na avaliação que foi realizada recentemente nos 

moldes das provas de larga escola. Outro aspecto que compõe o processo avaliativo da escola 

em ciclos. 

 TERCEIRO – Reagrupamento: De acordo com a nova modalidade da Organização 

Escolar em Ciclos, que prevê a mobilidade e a flexibilização dos tempos e espaços escolares, 

assim como a diversidade no agrupamento dos(as) estudantes, o CEF 08 possibilitou essa 

experiência a fim de promover avanços através da troca de experiências entre estudantes e 

também professoras(es). Os documentos oficiais preveem dois tipos de reagrupamento: 

REAGRUPAMENTO INTRACLASSE E REAGRUPAMENTO INTERCLASSE. O primeiro 

diz respeito a formação de grupos de estudantes numa mesma turma, considerando suas 

potencialidades e dificuldades. O segundo prevê a formação de grupos de estudantes, entre as 

turmas, de acordo com as possibilidades e necessidades diagnosticadas em reuniões de 

planejamento e/ou Conselho de Classe. 
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Essa transição, juntamente com os estudos proporcionados pelas coordenações 

pedagógicas foi oportunizada a partir do conhecimento de diversos projetos de Escolas 

Inovadoras baseadas na Escola da Ponte, idealizada pelo professor José Pacheco e que se coaduna 

com as ideias apresentadas pelos documentos oficiais da Secretaria de Educação. Foi um avanço 

para as questões pedagógicas. Como surgiu, então, esse trabalho? 

Inspirado no desejo da equipe gestora em inovar e romper com a educação tradicional, 

visto que os resultados apresentados bimestralmente ainda eram insatisfatórios e o rendimento 

muito abaixo do desejado. 

 Formação na Coordenação Coletiva: estudo do currículo e das escolas inovadoras. A 

partir daí, houve um movimento de mudança e a escola começou a trabalhar com roteiros de 

estudos, inspirados na Escola da Ponte e no Projeto Âncora. Para que esse trabalho fosse 

viabilizado, a escola passou por várias discussões coletivas e palestras com pessoas experientes 

na área, inclusive, boa parte da equipe docente fez a formação com o professor Pacheco. Partiu- 

se para a construção de roteiros de estudo, experenciando essa nova dinâmica pedagógica. No 

final de 2018 a equipe materializou a ideia e decidiu, coletivamente, pela implantação dos roteiros 

de estudo a partir de 2019, modificando, inclusive, a grade curricular para adaptar os horários de 

forma a contemplar tempo para a realização dessas atividades, até que o corpo discente seja 

capaz de construir seus próprios roteiros, a partir de sua área de interesse. Seguem as imagens da 

realização/construção do primeiro roteiro de estudo do CEF 08, em 2018. 

 

Figura 1  
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Figura 2 

Figura 3  
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2.5. Diagnóstico da realidade 

 

O Centro de Ensino Fundamental 08 atende uma clientela, do ponto de vista cultural, 

bem diversificada, levando-se em conta que boa parte da população de Sobradinho II é oriunda 

Figura 4  

Figura 5 
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de diversas localidades do DF e de outros estados brasileiros. Do ponto de vista socioeconômico, 

pode-se constatar que o perfil da família apresenta baixo poder aquisitivo e grande parte é 

assistida com os benefícios dos programas assistenciais de governo, fazendo destes a única fonte 

de renda da família. Os estudantes também enfrentam problemas como desemprego dos pais e a 

sua baixa escolaridade, acarretando a falta de acompanhamento na realização das atividades 

escolares. Observa-se ao mesmo tempo, que há indícios de desestrutura familiar da maioria dos 

lares, refletindo nos desvios de comportamento e no processo de aprendizagem (conforme 

depoimentos que são feitos em conversas com alguns pais e algumas mães que comparecem à 

escola). 

 Para melhor conhecermos a nossa comunidade escolar, realizamos uma pesquisa com 

os(as) estudantes, que servirá de suporte para futuras intervenções,  visando maior mobilização 

da comunidade escolar, engajando-os em ações de melhorias e acompanhamento de mudanças a 

serem implementadas. 

 O CEF 08 atende estudantes de bairros circunvizinhos que, para terem acesso à escola, 

dispõem de transporte coletivo ou escolar que é mantido pela Secretaria de Educação. Boa parte 

destes(as) estudantes reside em condomínios, vilas e chácaras das proximidades, por este motivo 

– conforme apontado durante a pesquisa – 40% dos entrevistados responderam que se deslocam 

para a escola à pé, e 23% utilizam carro/moto. 

 

 

 

 
Percebe-se que 44% dos(as)  entrevistados(as) consideram-se pardos e que 32%, negros. 

Este foi um índice que nos chamou a atenção por refletir a realidade, e que não tinha sido 

aceito/identificado por eles em pesquisa anterior. 
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Pode-se dizer que a comunidade escolar está na mesma tendência de redução de 

católicos e de expansão das correntes evangélicas. O que já é evidenciado nos dados do IBGE. 

 Os(As)  nossos(as) estudantes(as) se declaram 47% evangélicos, 30% católicos, e 14% 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 
 Como será percebido, diversas perguntas foram realizadas ligadas ao  comportamento 

social dos(as) estudantes. Como por exemplo: O que você gosta de fazer? O que você faz no 

tempo livre? 
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 Veja como respoderam às perguntas. 
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Vale salientar que somente 10% dos entrevistados disseram estar envolvidos com algum 

tipo de drogas. Deve-se considerar que a comunidade a qual nossos(as) estudantes estão 

inseridos(as) é considerada vulneravel. 

Ademais, quanto a violência doméstica, o percentual foi de 14%, o que reflete a fala de 

diversos estudantes durante todas as intervenções realizadas desde 2015: roda de conversas, Papo 

de Menina, encontro com as famílias e atendimento pedagógico – realizado pela equipe gestora, 

devido a ausência de uma equipe multidisciplinar. Há na escola, ainda, a prática do bulllyng, 

que exige desta instituição uma reflexão constante sobre o tema. E este ponto foi elencado por 

42% dos(as) estudantes entrevistados, conforme os gráficos apresentados na sequência: 
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Como já mencionado, a pesquisa realizada englobou diversos aspectos da vida do 

estudante. Pensando nisso, as perguntas realizadas contribuíram para a construção do perfil de 

família presente na escola, considerando os seguites aspectos: responsável pela sua educação; 

orientação religiosa; comprometimento com diversas áreas do conhecimento, língua 

estrangeira, orientação sexual, conhecimentos tecnológicos, crenças, religião. 
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Com os dados apresentados, a escola não teve condições de fazer um levantamento 

claro acerca das razões que levam 53,5% dos estudantes a responderem que não dialogam com 

o responsável sobre os acontecimetnos da escola e o seu dia a dia. Esta questão  chamou muito 

a atenção, por acreditarmos que o diálogo em família é primordial para o desenvolvimento 

do(a) estudante. Diante desse alto índice esse é um tópico relevante que deve ser  tema de 

reunião com os pais, mães e responsáveis,  já que 62% responderam que o responsável 

comparece sempre que convocado.  
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Foram elencados, também, tópicos relacionados a vida financeira, planejamento 

familiar e vida social da familia. 
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Houve, também, na pesquisa, questionamentos sobre a escola (pensando na realidade 

atual) - “Tem algumas falas aí embaixo e queremos saber se você falaria ou não falaria isso sobre 

a sua escola”: 
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Queremos saber um pouco mais sobre a sua escola. Para cada 

item da lista, você pode dar uma nota de 1 a 5, sendo que 

]5=”tá tranquilo” e 1=”tá tenso” 
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No próximo tópico o desafio é pensar “NUMA ESCOLA DE SONHOS”. E pensando 

numa escola dos sonhos, perguntamos: quais dessas atividades você acha que NÃO PODEM 

FALTAR? Percebeu-se que todos os pontos abordados estavam em consonância com a 

Constituição da Felicidade do CEF 08. 
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3. AS CONCEPÇÕES QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS DA ESCOLA 

 

 
3.1. Função Social da Escola Pública 

Pensando em aspectos gerais, é de muita complexidade estabelecer uma única função 

social para a escola pública. Principalmente ao considerarmos os tempos atuais, onde a conexão 

com o mundo se estabelece em tempo real com oportunidades de conhecer tudo que estiver ao 

alcance dos sonhos, desejos e curiosidades. Porém, é inerente a esse espaço promover o 

desenvolvimento de potencialidades, sejam elas cognitivas ou até mesmo emocionais. A escola 

pública é um local privilegiado de convivência e diversidade, por isso, nesse espaço, integra-se 

cultura, conhecimentos, afetos, relações interpessoais e, não menos, é um espaço de 

autoconhecimento. E, acima de tudo, esse lugar chamado escola tem por pressuposto básico 

GARANTIR AS APRENDIZAGENS. A escola deve, então, oferecer condições para que os 

conteúdos científicos e sociais assegurem o domínio da leitura, escrita, cálculos, propiciando 

também, conhecimentos das artes, ciências, espaços geográficos e históricos, das línguas 

estrangeiras, do corpo em movimento e, também, a resolução de problemas que exijam o 

pensamento matemático A escola tem, intrinsecamente, a responsabilidade de desenvolver 

competências e habilidades que formem indivíduos críticos, reflexivos, conscientes de suas 

responsabilidades, sabedores de seus direitos, tornando a sociedade um ambiente cada vez 

melhor, mais fraterno e inclusivo. 

 

3.2. Função do CEF 08 e sua filosofia de trabalho 

 
Qualquer ação pedagógica ou projeto de escola no DF, além de considerar seu histórico 

e contexto sociocultural, tem que estar de acordo com os documentos oficiais que regem a 

Educação Pública no DF e no Brasil. Balizadas na LDB 9394/96 visa também, atingir todos os 

resultados esperados nas avaliações de larga escola. É espaço de vivências e de aprendizagens 

significativas. Pode-se inferir que o CEF 08 coaduna com todos esses preceitos, 

responsabilizando-se por encontrar caminhos que promovam também, o desenvolvimento de 

competências e habilidades socioemocionais. Para que o processo de ensinar e aprender 

consolide-se nessa perspectiva, é fundamental que professoras, professores, gestores e toda a 

equipe envolvida tenham clareza dessa função para não incorrerem no “erro” de serem apenas 

repassadores(as) de conhecimentos. O CEF 08 deseja ir além. Por isso: 
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A Escola que queremos... 

 

... idealizada, mas real e necessária. Deve-se, a partir daí, elaborar propostas que 

atendam a necessidade de quem trabalha, estuda, num espaço que é também de pais, mães, 

responsáveis, visitantes, onde cada um, inserido nesse contexto, possa perceber o papel que lhe 

cabe. Também, identificar sua responsabilidade na construção de um espaço de aprendizagem 

que permita a todos qualidade social e pedagógica, entendendo como possibilidades de avanços 

em todos os aspectos da vida. Por isso definiu-se os 7 Pilares do CEF 08 que são o “fio condutor” 

de todas as suas ações pedagógicas e administrativas. Conhecer como a escola foi criada, desde 

o início, torna-se fundamental na construção da sua própria identidade. 

   ...Fora dos vidros... Onde a diversidade sirva para agregar valores e talentos. 

Estar fora do vidro possibilita o despertar da curiosidade. Só há espaço para a curiosidade 

onde a liberdade reside. Ninguém escuta, nem observa ninguém “preso em um vidro”, pois aí 

cada um vai estar ocupado procurando seu jeito de sair de lá. E a aprendizagem necessita de 

liberdade para pensar, criar e falar. Sem isso não existe a possibilidade da escuta. Estudante não 

escuta professor(a), nem tão pouco professor(a) escuta estudante. É nesse anseio de ser ouvido 

que o barulho das emoções ecoa pela escola. Essas emoções que falam não são boas. São as 

angústias de quem vive preso no vidro, sem espaço para pensar, criar e falar. Como já dizia 

Rubem Alves “... A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta...” A 

escola necessita da escuta do(a) professor(a) e da escuta do(a) estudante... Então, a melhor escola 

é aquela que permite que o(a) estudante possa contribuir também com o que sabe: é a escola da 

escuta... “Escola da escuta é democrática”, não tem vidros, é a escola da diversidade, onde todos 

se misturam, cada um com a sua necessidade, capacidade, dificuldade, talento. 

 

3.2.1. O conhecimento no CEF 08 

Sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, a aprendizagem se dá na 

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

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

transformações que ocorrem ao longo de sua vida. A aprendizagem é 

concebida como uma construção social, na qual o papel do professor é 

o de auxiliar o estudante a partir da zona de desenvolvimento real para 

a zona de desenvolvimento proximal. Na perspectiva da Pedagogia 

Histórico-Crítica, o sujeito é o protagonista na transformação da 

sociedade (num contexto marcado por contradições e conflitos entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações (Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as 

Aprendizagens p.43) 



“Construindo Saberes” - CEF 08/2020 

41 

 

 

 

 
Em primeiro lugar, a escola tem por base as dimensões curriculares fundamentadas na 

forma da Lei, e suas transformações aconteceram e acontecem considerando esse aspecto e a 

realidade sociocultural em que ela está inserida. Currículo e conhecimento compõem essa história 

de formação e organização pedagógica. 

 
3.2.1.1. APRENDER em comunidade - Aprendizagem compartilhada e os roteiros de estudo 

 
 

Os roteiros de estudo surgiram da necessidade de levar para sala de aula atividades que 

possibilitem ao estudante estudar com mais autonomia, de acordo com sua área de interesse. Tem 

como pressuposto o trabalho compartilhado e propõe articular conhecimento e integrar as 

disciplinas com vistas ao entendimento de que os conhecimentos estão interligados e são 

necessários para dar as possíveis respostas aos problemas apresentados. Tratam de questões reais, 

situações-problemas que estão “linkadas” com o mundo atual. A preparação inicial para a 

elaboração desses roteiros começa pela equipe docente, compartilhando seus saberes, dialogando 

com as disciplinas. Num segundo momento, após as experiências iniciais, essa construção estará 

sob a responsabilidade da equipe docente da escola, elaborando seus questionamentos, propondo 

soluções a partir de situações levantadas, dentro da área de interesse de cada um. 

As atividades propostas no roteiro estarão sob a supervisão e orientação de uma TUTORA 

ou um TUTOR, encarregada ou encarregado de uma única turma. Incialmente, os roteiros estão 

sendo construídos pela equipe docente. E, à medida que cada estudante se aproprie desse novo 

modelo de material e forma de estudar, terá condições de criar seu próprio roteiro, a partir de 

suas inquietações e desejos de aprender específico. 

Os horários da escola foram organizados, permitindo que a grade curricular tenha espaços 

para a “aula de roteiro”, onde o (a) professor (a) tutor (a) tem a responsabilidade de acompanhar 

as atividades, orientando a turma de acordo com a necessidade apresentada. Por isso, é importante 

que exista uma relação bem próxima da tutora ou tutor com a turma, que será responsável pela 

articulação com as demais disciplinas e também da avaliação e correção das atividades propostas. 

 Dessa forma, segue as Características do roteiro e função do tutor: 

Conexão com as diferentes áreas de conhecimento. 
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 Foco nas aprendizagens. 

 Promoção de uma cultura de partilha, onde o conhecimento motive a discussão de 

soluções, em grupos de estudo. 

 Trabalho voltado para a resolução de problemas em situações concretas, possibilitando 

o desenvolvimento de projetos que saiam do ambiente de sala de aula. 

 Aprender junto: estudante e professora/professor se conectam nessa rede de 

conhecimentos. 

 Reflexão e mudança de atitude que possibilite sair do âmbito da escola, propondo 

soluções e inovações de caráter econômico, social ou científico. 

 

Principais atribuições da tutora ou do tutor: 

 

 Organizar e acompanhar o processo de aprendizagem da turma tutorada. 

 Mediar a elaboração dos projetos de acordo com a área de interesse da turma tutorada. 

 Avaliar os roteiros a partir do feedback das professoras e dos professores especialistas. 

 Acompanhar a turma em seus planejamentos e necessidades. 

 Estimular o trabalho em equipe. 

 Fazer o registro da avaliação formativa dos roteiros. 

 Supervisionar as atividades práticas e os projetos. 

 Posteriormente, terá a incumbência de dialogar com a família a respeito das atividades 

realizadas. Substitui a figura da professora conselheira ou do professor conselheiro. 

 É a mediadora ou mediador das atividades realizadas, podendo, quando necessário, 

solicitar auxílio da especialista ou do especialista. 

 Manter diálogo constante com o(a) estudante, informando avanços e dificuldades. 

 Promover a autoavaliação de cada tutorada(o). 

 Manter diálogo constante com a equipe pedagógica, informando avanços e 

dificuldades. 

 Concomitante aos roteiros de estudo, a escola continua trabalhando com as grades 

curriculares que já são previstas dentro da Secretaria de Educação. As demais alterações 

acontecerão à medida que as discussões e estudos avancem e o grupo decida como a escola 

funcionará, na prática, dentro dessa nova perspectiva. Foi assim em 2019 e a escola se organiza  
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em 2020 para novos desafios e novas possibilidades.  

 
3.3. Fundamentos teóricos-metodológicos 

 
As concepções pedagógicas que norteiam o trabalho na escola partem dos documentos 

oficiais da SEEDF. Nesse sentido, pode-se dizer que até aqui a proposta do Projeto Pedagógico 

do CEF 08 veio ao encontro do que propõem esses documentos. Pretende-se que as concepções 

pedagógicas aqui presentes estejam fundamentadas para uma prática de transformação, a busca 

de valores essenciais que formem cidadãos plenos, onde os conhecimentos estejam interligados 

e se complementem, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico- 

Cultural. Esse movimento se faz também no corpo docente, pois para que essa proposta seja 

viabilizada é necessário que a professora o ou professor estejam imbuídos(as) de uma ação  

mais crítica frente ao seu trabalho e permita que suas (seus) estudantes também sejam 

protagonistas das aprendizagens. Nesse sentido, professora e o professor têm um novo papel: 

deixam de transmitir conhecimentos, meramente reproduzidos, e atuam como mediadoras e 

mediadores das aprendizagens, possibilitando às (aos) estudantes a transformação de seus 

saberes. O trabalho pedagógico deve ir além da aprovação e dar condições de emancipação, 

formando leitores críticos e reflexivos, que vão além da decodificação das palavras e 

reprodução do que se é “aprendido”. Uma educação que possibilite o pensamento autônomo, 

pois o currículo vai além dos saberes e competências. Busca também a aprendizagem de 

valores, numa perspectiva de inclusão e pertencimento. Uma nova sala de aula onde os 

conteúdos permeiem discussões e reflexões acerca de questões étnico-raciais, diversidade 

cultural, religiosa, social e econômica e o cuidado com o ambiente e o ser. 

Nessa mesma perspectiva caminha a avaliação. Para essa proposta não cabe a avaliação 

que visa apenas a aprovação, reprovação e seus respectivos registros. Ela deve estar inserida 

durante todo o processo educativo e em três níveis: avaliação das aprendizagens, avaliação 

institucional e avaliação em larga escala. Portanto, a avaliação é um “processo de ir e vir”, não 

é uma tarefa única e exclusiva da professora ou do professor, tão pouco, para “mensurar 

conhecimento”. A avaliação surge como um instrumento reflexivo em todas as instâncias da 

escola em todos os momentos possíveis e necessários, em consonância com o pensamento de 

Jussara Hoffmann: “A avaliação é a reflexão transformada em ação, não podendo ser estática 

nem ter caráter sensitivo e classificatório”. 
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Quanto ao atendimento educacional especializado, frente às demandas de atendimento 

aos estudantes com deficiência e altas habilidades/superdotação, seguindo a LDBEN nº 9.394/96, 

que trata desse assunto, a escola deve assegurar condições de aprendizagem considerando essas 

especificidades. Deve oferecer currículo, métodos, recursos diferenciados e uma organização 

específica que garanta as aprendizagens necessárias ao seu desenvolvimento global, propondo 

adequações pertinentes a cada caso apresentado, conforme especificam os documentos oficiais 

acerca da educação especial. À todas e todos devem-se garantir ensino de qualidade. A 

organização curricular para a Educação Especial considera os temas transversais (educação para 

a diversidade, cidadania e educação em e para direitos humanos, educação para a 

sustentabilidade) importantes nessa trajetória inclusiva. 

Em síntese, na perspectiva da Educação Inclusiva, cabe destacar que a educação especial 

tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas turmas comuns do ensino regular, 

orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino comum, a participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino; a transversalidade da educação 

especial desde a educação infantil até a educação superior; a oferta do atendimento educacional 

especializado; a formação de professores para o atendimento educacional especializado e aos 

demais profissionais da educação, para a inclusão; a participação da família e da comunidade; a 

acessibilidade arquitetônica nos transportes, mobiliários, nas comunicações e informações; e a 

articulação intersetorial na implementação de políticas públicas (BRASIL, 2008b, p. 64. Apud 

Currículo em Movimento da Educação Básica CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, Educação Especial, p.15). 

 

4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 
Considerando as ações e projetos do ano anterior, a implantação da Organização Escolar 

em Ciclos Para as Aprendizagens, bem como a transformação do CEF 08 em uma escola 

inovadora, baseada nas comunidades de aprendizagem, percebeu-se a necessidade de fazer 

mudanças na sua estrutura pedagógica e administrativa. Ao mesmo tempo, tais mudanças não 

podem acontecer abruptamente. Estas dependem de muito estudo e preparo previstos para o ano 

de 2019. Todas as ações de continuidade, estão fundamentadas no que aconteceu, visando atender  
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as novas demandas da “nova estrutura escolar”, considerando aspectos importantes, que fazem 

parte da realidade da escola: evasão, reprovação, índice do IDEB, estudantes com necessidades 

específicas, convivência, violência, uso de drogas, conflitos interpessoais, preconceitos, bullying, 

construção de valores, fortalecimento das relações entre estudantes, estudantes e professores, 

entre professores. Baseia-se também no diagnóstico da escola.  

 

4.1. O Plano de Ação 

 

O plano de ação deve atender ao que foi exposto até aqui e garantir que o Projeto 

Pedagógico seja implementado a partir de objetivos, metas, ações, acompanhamento e 

avaliação.  

 

4.2. Objetivos 

 

O CEF 08 tem como pressuposto GARANTIR AS APRENDIZAGENS. O sucesso de 

suas(seus) estudantes é o que conduz e sustenta todas as ações da escola. Por isso, os objetos 

apresentados a seguir visam tornar o CEF 08 uma escola de sucesso acadêmico, excelência e 

referência no Distrito Federal. Ousado? Talvez. Possível? A escola já superou muitos 

obstáculos, esse é mais um deles. Destacam-se: 

 Implementar ações que fortaleçam a proposta da Comunidade de Aprendizagem, 

baseada na Escola da Ponte, idealizada pelo educador José Pacheco - Projeto já iniciado 

em 2018, com ricos momentos de discussão e estudo.  

 Desenvolver o senso crítico e reflexivo das estudantes e dos estudantes - As 

assembleias e comissões formadas, beneficiam significativamente o que propõe esse 

objetivo. 

 Reduzir a evasão e a repetência - Ao garantir as aprendizagens, fornecendo todas as 

ferramentas possíveis para o desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo dentro e 

fora do ambiente escolar, torna-se possível a redução desses índices que ainda é muito 

preocupante, ainda que o CEF 08 tenha superado muitas dificuldades. 

 Melhorar o índice do IDEB - Atingindo todos os objetivos elencados, implica a 

melhora dos índices ano a ano. Isso já está acontecendo, porém precisa atingir índices 

mais elevados até alcançarmos a excelência, proposta inicial. 
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 Proporcionar melhor acesso aos meios tecnológicos - Reverbera diretamente nos 

resultados. É anseio de todos mais recursos tecnológicos visando tornar o trabalho 

pedagógico mais envolvente para os estudantes. É também um recurso a mais para uso 

da professora e do professor em sala de aula. Essa conexão tecnológica é fundamental 

para os dias de hoje e a escola ainda carece de muitos recursos. 

 

 E mais:  

 

 Implementar ações que torne a estudante e o estudante mais atuante na escola. 

 Promover as aprendizagens para o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo por  

meio,  também , de projetos, integrando todos os campos do conhecimento. 

 Melhorar a construção dos roteiros de estudo. 

 Construir roteiros de estudo sob a responsabilidade do corpo discente. 

 Promover as aprendizagens para a formação de atitudes e valores. 

 Criar projetos que auxiliem na melhora da convivência na escola. 

 Tornar a escola um ambiente acolhedor, que tem como premissa o respeito à  

diversidade (em todas as suas vertentes), num espaço inclusivo de direito e de fato. 

 Integrar todos os segmentos da escola. 

 Tornar a família mais atuante, fazendo parte das decisões da escola. 

 Promover ações que concretizem a inclusão e participação dos(as) estudantes público  

alvo da Educação Especial,   sem que essa condição seja um fator limitador. 

 Reduzir a indisciplina no ambiente escolar. 

 Desenvolver, nos(as) estudantes, a consciência ecológica: “ecologia do Ser” e  

“Ecologia do Ambiente”. 

 Possibilitar que os(as) estudantes criem projetos, visando a melhoria do espaço   

físico da escola. 

 

Outros objetivos importantes 

 

 Decidir com a comunidade como serão gastos os recursos da escola. 

 Fortalecer e dinamizar o Conselho Escolar. 
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 Promover ações que tornem o Conselho de Classe mais eficaz, consolidando sua 

 responsabilidade em propor ações para os problemas que são apresentados durante a  

sua realização. 

 Fortalecer a participação dos outros setores da escola: administrativo, limpeza, 

cozinha, secretaria, portaria, sala de leitura, sala de recursos generalista, sala de recursos 

de altas habilidades/superdotação, mecanografia.  

 Tornar a coordenação coletiva um espaço de formação continuada, na perspectiva da 

gestão democrática: espaço formação, discussão, construção coletiva. 

 Implementar o roteiro de estudo na rotina da escola, bimestralmente, pelo(a) 

professor(a) tutor(a). Posteriormente deverá, de acordo com a sua evolução e 

familiaridade, ser elaborada pelos(as) estudantes, considerando sua área de interesse. 

Será a pauta das discussões em 2020.  

 Implementar ações que estimule o protagonismo juvenil. 

 Promover ações que estimule a participação de estudantes: Festival de Talentos, 

Circuito de Ciências, Arte e Cultura, Jogos Escolares, Semana de Educação para a Vida, 

Encontro de Inclusão, etc (ações organizadas no início do ano letivo). 

 Propor leitura de livros que integre mais de um componente curricular. 

 Investir na formação continuada do corpo docente e administrativo da escola. 

 Implementar ações que fortaleçam o planejamento coletivo. 

 Tornar pública a aplicação financeira da escola. 

 Consolidar a ação do Conselho Escolar no planejamento pedagógico e administrativo 

da escola. 

 Estabelecer parcerias que viabilizem os projetos que necessitem de mais recursos 

para a sua realização. 

 Integrar todos os profissionais da escola nas decisões e projetos da escola. 

 Integrar a equipe de coordenadores no planejamento pedagógico, garantindo a sua 

atuação na organização pedagógica da escola, tornando sua função menos disciplinar e  
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mais pedagógica. 

 

4.3. Metas 

 

 
 Reduzir o índice de reprovação em 25%, até o final de 2020. 

 Diminuir o índice de evasão em 30%, até o final de 2020. 

 Reduzir o número de atendimentos disciplinares em 80%, até o final de 2020. 

 Aumentar a participação de pais, mães e responsáveis em 60%, até o final de 2020. 

 Aumentar o índice de leitores na escola em 65%, até o final de 2020. 

 Manter o Laboratório de Informática funcionando em tempo integral com um funcionário 

especializado na área, responsável por esse espaço (inativo há muito tempo por falta de 

profissional). 

 Melhorar em 85% o acesso à internet. Hoje funciona precariamente. 

 Reduzir em 75% os índices de conflitos e violência dentro da escola: Bullying, 

agressões físicas e verbais e os preconceitos presentes nas relações interpessoais. 

 Desenvolver na comunidade escolar as habilidades socioemocionais, melhorando em 

90% as relações intrapessoal e interpessoal. 

 

4.4. Ações 

 
 Estudos sobre temáticas importantes na formação da equipe docente durante a gestão: 

processo de ensino e aprendizagem, avaliação, afetividades em sala de aula, habilidades 

socioemocionais, projetos e experiências exitosas (da escola e fora dela) e outros assuntos 

que garantam a formação continuada tanto para o corpo docente, quanto para o setor 

administrativo da escola. 

 Inclusão das competências socioemocionais na grade curricular. O roteiro de estudo 

pode ser muito útil para promover as discussões necessárias em busca de tornar as 

estudantes e os estudantes da escola pessoas mais resilientes e empáticas. Válido, 

também, para o corpo docente. 
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 Reuniões de formação sobre a Educação Inclusiva e os trabalhos desenvolvidos na 

Sala de Recursos Generalista e Sala de Altas Habilidade/Superdotação. Garantir essa 

participação com mais regularidade. 

 Estudos e elaboração de instrumentos de avaliação. 

 Estudos e elaboração de fichas e instrumentos para acompanhamento das reuniões dos 

Conselhos de Classe, que estejam em consonância com a avaliação formativa, pautada 

nas Diretrizes de Avaliação Educacional e a Organização Escolar em Ciclos. 

 Organização do Conselho de Classe que garanta a participação de estudantes e 

responsáveis. 

 Atividades que estimulem a participação da família na escola: Festa da Família. 

 Projetos que melhorem o desempenho dos(as) estudantes; 

 Projetos que desenvolvam a consciência ecológica: cuidados com o ambiente e 

cuidados com o “ser”. 

 Projetos que estimulem o protagonismo juvenil. 

 Leitura de um livro por bimestre e seus compartilhamentos na escola. 

 Apresentar as contas e balancetes para apreciação da comunidade e aprovação do 

Conselho Escolar. 

 Reuniões com o Conselho Escolar para elaboração das atividades que serão realizadas 

durante o ano, aplicação dos recursos financeiros, prestação de contas. 

 Consolidação das ações criadas pelas comissões. 

 Discussões e avaliações acerca da Constituição do CEF 08. 

 Criação de instrumentos de avaliação que avaliem o desempenho de todos os 

segmentos da escola; 

 “Passeios pedagógicos” mais frequentes e contemplados na agenda anual. Pelo menos 

um por bimestre. 

 Reuniões periódicas com os(as) coordenadores, para planejar as ações pedagógicas 

junto com a equipe gestora. 

 



“Construindo Saberes” - CEF 08/2020 

50 

 

 

 

 

4.5. Acompanhamento e avaliação 

 
 

Realizada periodicamente, nos dias contemplados no calendário da SEEDF como o Dia 

Letivo Temático, com a participação de todos os segmentos da escola. Importante ressaltar que 

a avaliação é um processo contínuo e não tem tempo ou hora. Deve acontecer sempre que o grupo 

sentir necessidade. A sugestão de tempo otimiza melhor os trabalhos e a organização da escola 

que já cumpre com muitas demandas no seu dia a dia. Os espaços das assembleias e comissões 

podem ser utilizados também para esse fim. 

 

5. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO     

     APRENDIZAGEM 

 

As concepções, práticas e as estratégias de avaliação estão em consonância com as 

Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (2014). Assim, os vários instrumentos são 

utilizados na escola, tanto para os aspectos que envolvem os valores e a convivência, como na 

perspectiva de GARANTIR AS APRENDIZAGENS, objetivo maior da escola. Tudo que é 

organizado na escola permeia essa questão. A escola como um ambiente de pesquisa, de boas 

relações, discussões e decisões coletivas. A escola conduzindo as aprendizagens para SER, 

CONVIVER E SABER. Avaliar o que se ensina e não apenas o que se aprende. A avaliação 

nesse sentido ganha um caráter formativo, promovendo as aprendizagens em seu aspecto mais  

significativo. 

A abordagem principal da avaliação é o seu aspecto formativo, que tem por base orientar 

e propor novos rumos para a escola a partir do que é observado em todas as suas instâncias, 

porém com foco maior nas APRENDIZAGENS. Avaliar na proposta formativa e com caráter 

qualitativo “para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se”. Todas 

“(Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala, p. 12). 

Com intervenções pautadas na aprendizagem e não com ênfase nos conteúdos, a escola se briga 

a propor intervenções que melhorem os resultados apresentados, que deixam de ser meramente 

numéricos. 
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5.1. Seus instrumentos 

 
 

Na perspectiva formativa, é importante o uso de vários instrumentos que subsidiem 

melhor as informações pertinentes ao desenvolvimento de cada estudante. Dever de casa, o uso 

do caderno, as leituras compartilhadas, resolução de problemas em sala de aula, o diálogo com 

trocas de experiências e informações, entrevistas, trabalhos em grupos, seminários, são bons 

instrumentos que já fazem parte da rotina da escola. O mais importante na utilização desses 

instrumentos é o uso formativo que se faz deles. Deve-se priorizar o processo e não o produto 

final desses instrumentos. 

Tratando-se do uso formativo que conduz o processo avaliativo e contemplando a 

necessidade da escola que coaduna com as diretrizes de avaliação referendadas nos documentos 

oficiais, tem-se: 

 

5.1.2. Avaliação para as aprendizagens 

 
 Avaliação diagnóstica – identifica a realidade e observa as habilidades e as 

“carências” presentes no processo de ensino e aprendizagem. Um caminho para traçar 

estratégias e resolver os eventuais problemas que surgirem, pois pode ser realizado no 

início ou durante o processo. 

 Autoavaliação – reflexão crítica das próprias ações, assumindo a 

responsabilidade de reconhecer as carências e potencialidades de si mesmo. 

 Roteiro de Estudo - mais novo instrumento avaliativo da escola. É provocador no 

sentido de “exigir!” do(a) estudante mais autonomia para estudar, a partir de seus 

interesses. Ótima alternativa para tornar as(os) estudantes responsáveis pela sua própria 

aprendizagem, uma vez que elas(es) serão responsáveis pela escolha do que estudar e 

aprender. 

 As provas – precisam continuar existindo, porém de forma mais contextualizada, 

proporcionando a utilização de argumentos, justificativas plausíveis, resolução de 

problemas, estabelecendo objetivos de aprendizagem antecipados. Com caráter 

formativo, é necessário que se faça o feedback com a(o) estudante para que possa tomar 

conhecimento de suas fragilidades e potencialidades. A relação numérica existente neste 

instrumento tem menos importância. 
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 Portfólio – pasta, caderno ou qualquer outro dispositivo que sirva para reunir 

todas as produções realizadas na escola, individualmente. A depender do objetivo de 

aprendizagem proposto, pode ser uma atividade compartilhada. 

 Memorial reflexivo – registro de pontos de vistas, histórico de tarefas, avanços, 

com espaço para a autoavaliação e registro das aprendizagens, com o ponto de vista da 

estudante e do estudante e também da professora e do professor. Um histórico reflexivo 

da aula. 

 Relatório bimestral – contém observações quanto ao avanço das aprendizagens e 

apontam-se as dificuldades que precisam ainda ser superadas, de uso exclusivo do corpo 

docente. Esse instrumento é entregue às famílias em reunião, bimestralmente.  

 

5.1.3. Avaliações do Trabalho da Escola 

 
 

 Avaliação Institucional – destina-se a avaliar as ações implementadas na escola, com 

vistas a identificar as potencialidades e fragilidades da mesma, nos aspectos pedagógicos 

e administrativos. É uma reflexão coletiva visando propor novas ações e intervenções 

quando necessárias. Como devem ser realizadas? Através de questionários, por meio das 

assembleias, Conselho de Classe, Conselho Escolar e demais comissões. 

 Avaliação de Larga Escala – os exames padronizados servem para avaliar o 

sistema como todo. Os índices apresentados procuram traçar um retrato da escola 

apontando, em números, em que escala de valor ela está. O CEF 08 apresentou um 

IDEB muito baixo em 2012 e, atualmente, conseguiu avançar. Credita-se a essas 

mudanças todo o investimento pedagógico que foi realizado a partir dessa divulgação 

que colocou a escola com resultados bem precários em relação as outras escolas em 

Sobradinho. Além disso, a equipe gestora propôs diversas ações ao longo dos anos de 

2015 a 2017 para efetivar o objetivo de melhoria significativa. 

O Ideb 2017 nos anos finais da rede estadual atingiu a meta e cresceu, mas não alcançou 

a média 6,0. Pode melhorar para garantir mais estudantes aprendendo e com um fluxo escolar 

adequado. 
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6. O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E SUAS INSTÂNCIAS DE DECISÕES E         

     AVALIAÇÕES 

 
As instâncias de decisões da escola (algumas previstas nos documentos oficiais, outras 

nomeadas pela instituição), também são espaços de planejamento, organização e avaliação. Seu 

caráter também é formativo e tem como propósito melhorar o trabalho pedagógico, resolver 

situações conflituosas na escola e propor mudanças, sempre pautadas nos aspectos legais. São 

instâncias de diálogo, viabilizando o espaço de escuta tão necessário para melhorar as relações 

na escola. Servem para discutir acerca dos níveis de desempenho, sobre os acordos estabelecidos, 

potencializando o aspecto democrático da escola. 
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6.1. Conselho de Classe Participativo 

 
 

Antes do Conselho de Classe Participativo acontecer, as turmas são convidadas a refletir 

e avaliar a escola e suas ações ao longo do bimestre, assim como uma autoavaliação da turma. É 

o Pré-Conselho. Tarefa de responsabilidade da equipe gestora (a escola não possui orientador 

educacional que, normalmente se encarrega desse trabalho), que faz os registros necessários, a 

partir do que foi apontado por cada turma, levando ao conhecimento do grupo no Conselho de 

Classe. 

O Conselho de Classe na perspectiva da avaliação formativa, segundo a legislação que 

rege sua organização no âmbito da Secretaria de Educação, deve ser organizado pautado como 

espaço de avaliação, planejamento, tomada de decisão, com soluções que corrijam os erros 

apresentados, sempre na perspectiva das aprendizagens. Por isso é importante que ele ganhe um 

caráter mais democrático, no sentido de abrir espaço de escuta e fala de todos(as) os(as) 

interessados(as). Com a implantação do 3º Ciclo e a criação dos relatórios que ganham mais 

importância que os resultados numéricos, o Conselho de Classe se modificou, adaptando-se a 

nova realidade da escola, cumprindo com seu papel formativo de maneira mais eficiência. 

Identifica com mais clareza o que os(as) estudantes aprenderam e suas reais dificuldades. O 

relatório individual adotado passa a substituir o boletim emitido nas reuniões de pais, mães e 

responsáveis, ao final de cada bimestre. E, da mesma forma que o boletim, o relatório também é 

entregue ao final de cada bimestre aos responsáveis por cada estudante. 

6.2. Assembleias 

 

 

Figura 6  

Assembleia insttuída para resolução de um conflito 

durante os Jogos Interclasses. Tomada de decisão 

coletiva.  
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As assembleias são constituídas a partir da demanda da escola. Geralmente elas 

acontecem para resolver conflitos que afetam a todos e tomar decisões importantes que, de 

alguma forma, altera a rotina da escola. É um fórum democrático, onde qualquer mudança e 

estratégia de solução são tomadas coletivamente, buscando o bem comum. O diálogo, as 

intervenções, as propostas de solução são registradas em ata com a assinatura dos participantes. 

 

 
6.3. Conselho Escolar 

 

 O Conselho Escolar tem como função principal garantir a participação efetiva de todos 

os segmentos da comunidade, nos âmbitos administrativo, financeiro e pedagógico. Contribui 

significativamente no processo de gestão democrática. É por meio dele que todos os setores 

participam de forma ativa sugerindo, opinando e acompanhamento o Projeto Pedagógico da 

escola. Tem função consultiva, deliberativa, normativa e fiscalizadora. 

 

6.4. As demais comissões 

 
 

Em consonância com as demandas da escola, criam-se grupos de trabalho visando 

organizar melhor as atividades propostas ao longo do ano, atendendo interesses e perfis 

diferentes, à medida que surgirem necessidades não contempladas pelas comissões já existentes. 

Podem ser criadas para tratar de assuntos pedagógicos, administrativos, serviços diversos, 

atividades voluntárias, organização de eventos. Amplia-se, assim, o envolvimento e a 

participação da comunidade na instituição de ensino, fortalecendo as relações. Esse foi um 

caminho encontrado também para referendar a gestão democrática, visto que, abre-se outros 

espaços de diálogos dentro da escola. A equipe gestora não trabalha sozinha, tão pouco toma 

decisões sem considerar a opinião do grupo. 

No início do ano letivo de 2019, realizou-se a primeira reunião com a participação dos(as) 

estudantes, com vistas a construção do regimento da escola, partindo da oficina de valores. Com 

a eleição dos valores, criou-se a CONSTITUIÇÃO DA FELICIDADE DO CEF 08. O novo 

Regimento Escolar foi criado a partir daí e da criação do Acordo de Convivência instituído no 

ano de 2016. Formou-se também a Comissão Mediadora de Conflitos e Comissão do Conselho 

Escolar (sem caráter decisório, mas com direito à voz nas reuniões do Conselho). Essa comissão  
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é formanda por 5(cinco) estudantes de cada turma, reunidos quinzenalmente, com pautas 

diversas, de acordo com a agenda de interesses da escola e sua comunidade. Em 2020, a 

proposta coaduna-se com o que já vem acontecendo, desde que o princípio do diálogo e do 

espaço democrático de discussão e decisão foi intituído.  

 

7. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – ESPAÇO DEMOCRÁTICO, DE FORMAÇÃO, 

    ESTUDO, DISCUSSÃO, ORGANIZAÇÃO, TOMADA DE DECISÕES. 

 
A coordenação pedagógica, está na “ação-reflexão-ação” das práticas, possibilitando a 

formação continuada, considerando o aspecto processual, em busca de garantir as aprendizagens 

dos(as) estudantes. 

Pensando na escola cidadã - onde o foco nas aprendizagens tornou-se gerenciador de toda 

a organização pedagógica - a escola precisa ser organizada de forma a aproveitar melhor esse 

tempo para o atendimento às dificuldades de aprendizagem, incluindo o contexto dos(as) 

estudantes com necessidades educacionais especiais. Exige maior envolvimento, tanto da equipe 

gestora, quanto da equipe pedagógica. O trabalho pedagógico processual está pautado nas 

seguintes ações (seguindo as orientações do Caderno de Diretrizes Pedagógicas para o 

Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens): 

 Organizar e acompanhar as professoras e os professores nas coordenações, por 

componente curricular, auxiliando na construção do Plano de Aula, objetivando que as 

disciplinas “conversem” mais entre si, modificando a falsa ideia de conhecimento 

fragmentado; 

 Organizar os roteiros de estudo, enquanto essa incumbência não é direcionada à(ao) 

estudante. 

 Dar o suporte técnico-pedagógico necessário ao planejamento das ações do Projeto 

Interventivo e do reagrupamento (interclasse e intraclasse); 

 Participar e atuar ativamente da formação continuada toda quarta-feira sob a 

responsabilidade da equipe gestora, enriquecendo o fazer pedagógico, através de 

encontros com temas partindo da necessidade do grupo, com foco nas aprendizagens. 

Esse espaço é reservado também para formação junto às equipes de Altas 

Habilidades/Superdotação e Sala de Recursos Generalista, visando um melhor 

acompanhamento dos(as) estudantes com necessidades educacionais especiais. 
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O trabalho pedagógico, na perspectiva escolar em ciclos, necessita da atuação 

permanente da equipe pedagógica, no sentido de avaliar processualmente o que está 

acontecendo nos espaços de aprendizagens, para garantir que todos avancem. Para isso 

encontros pedagógicos são realizados, baseados em quatro premissas: critérios avaliativos, 

feedback, autoavaliação, formação. 

 

7.1 O papel do Coordenador Pedagógico 

 

 
A(O)  coordenadora(o) tem papel preponderante, tendo em visto a importância do 

trabalho coletivo para que as ações propostas na Educação Escolar em Ciclos sejam efetivadas 

e os objetivos alcançados. A ela(e) cabe: 

 

 Viabilizar as tomadas de decisões, fruto das reuniões de formação, pela equipe 

gestora. 

 Facilitar, dando condições para que o corpo docente tenha disponível todo o material 

e recurso necessário para a realização das atividades propostas. 

 Acompanhar, nas coordenações por área, as atividades propostas pelo corpo docente, 

viabilizando suas ações. 

 Ouvir as demandas da equipe docente. 

 Viabilizar o compartilhamento de experiências exitosas entre o grupo. 

 Compartilhar com a equipe gestora o trabalho pedagógico desenvolvido nas 

coordenações e seus respectivos resultados. 

 É o elo entre professores(as) e Equipe Gestora. 

 

 

8. SOBRE AS ESTUDANTES E OS ESTUDANTES DO CEF 08 

 
 

 Quanto às estudantes e aos estudantes na escola que queremos: 
 

 São únicos, irrepetíveis, assim como seu desenvolvimento. 

 Sua identidade pessoal, assim como sua história acadêmica, é considerada. 

 São estimuladas(os) na sua criatividade, iniciativa. Os valores construídos na escola  
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são  relevantes nesse processo de desenvolvimento. 

 No ato educativo: considera-se a sua especificidade, suas características, sua cultura. 

 Desenvolve-se ações que valorizem e estimulem sua autonomia, protagonismo, assim 

como a ele é dada a responsabilidade de compreender seus direitos e deveres, não só na 

escola, como fora dela, valorizando as relações interpessoais. 

 Suas competências e habilidades, ao longo da sua trajetória educativa, devem servir 

para seu desenvolvimento enquanto “Ser Cidadão”, valorizando seus talentos e interesses, 

sempre pautados no currículo e documentos oficiais. 

 Respeitam-se a singularidade, aspectos cognitivos diferenciados, em se tratando de 

estudantes com deficiência e dificuldades acentuadas de aprendizagem, estudantes com 

altas habilidades/Superdotação, considerando os aspectos legais da Educação Inclusiva. 

 A aprendizagem está pautada em conteúdos significativos, que levem cada estudante a 

conhecer o mundo e suas dimensões sociais, políticas, científicas, histórias, geográficas, 

linguísticas, artística, lógico-matemática. 

 A aprendizagem também está pautada na dimensão afetiva, emocional, visto que 

valores éticos, sociais e inclusivos são condutores das ações da escola. 

 A realidade do mundo faz parte da construção de cada conhecimento pautado no 

currículo, interligando conhecimentos. 

 

9. PROGRAMAS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 
 

Todos os programas e projetos convergem para o desenvolvimento da autonomia do 

corpo docente, além da responsabilidade com suas as aprendizagens. Os conteúdos estarão 

dialogando entre si, cumprindo o seu papel à frente do conhecimento científico e elaborado, 

porém possibilitando a reflexão crítica e a investigação em todos os seus processos. São eles: 

 

9.1. Roteiro de Estudo 
 

Já mencionado em tópicos anteriores, sua construção demanda um aprendizado coletivo 

de uma construção coletiva, que se adeque a realidade da escola e sua necessidade frente aos 

desafios educacionais que, muitas vezes “emperram os projetos específicos porque as  demandas 

externas são muitas. Mesmo assim, a escola já tem seus primeiros roteiros construídos. Foram 

formulados pela equipe docente, a fim de preparar aos poucos o corpo discente nesse grande 

desafio de construção do conhecimento. 
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9.1.1. Os objetivos das aprendizagens o papel da tutora e do tutor na elaboração e 

construção dos roteiros 

 
O acompanhamento das atividades do roteiro é feito pela professora tutora ou pelo 

professor tutor. A escolha é ser feita, respeitando o processo democrático, pela turma. Pode ser 

realizada nos moldes da escolha da professora ou do professor conselheiro(a). À medida que 

cada estudante for se apropriando dessa construção de forma independente, a tutora ou o tutor 

nortearão seu trabalho a partir dessa construção, de acordo com o planejamento do dia, 

considerando o que está designado no roteiro. É ela ou ele quem organiza o tempo e acompanha 

todo o processo de aprendizagem da estudante ou do estudante. 

 Elabora o projeto com seus tutorados. 

 Elabora os roteiros até que seus tutorados consigam a autonomia necessária para a  

 construção dos mesmos. 

 Orienta como a estudante ou o estudante deve fazer uma pesquisa, proporcionando 

caminhos e recursos para a realização de seus trabalhos e roteiros. 

 Orienta quanto aos referenciais teóricos que devem ser apresentados no produto final. 

 Corrige, acompanha, avalia com a colaboração da equipe especialista.  

 Estimula o trabalho em equipe. 

 Faz as intervenções necessárias para o avanço das aprendizagens. 

 Valoriza a diversidade em todos os seus aspectos. 

 É capaz de mediar os possíveis conflitos que se apresentarem durante o processo.  

 Tem autonomia para cumprir esse papel antes da equipe gestora e pode solicitar seu 

auxílio se for necessário. 

 Tem autonomia para criar seus próprios dispositivos avaliativos que deverão ser 

compartilhados no grupo docente. 

 Preenche e encaminha a ficha de avaliação dos roteiros adotados pela escola. 

 Avalia e compartilha o produto final. 

 

9.2. Datas Comemorativas previstas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

              Federal 

 

9.2.1. Semana de Educação para a Vida 
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 Foi criada pela Lei nº 11 988, de 27 de julho de 2009, para estimular o conhecimento 

crítico dos estudantes, aproximando comunidade e escola. Durante essa semana a escola se 

organiza para discutir temas que, cotidianamente, não fazem parte do currículo obrigatório, mas 

que são contemplados pelos eixos transversais. Aliada a essas discussões é o momento de 

promover também ações de integração escola, comunidade. Todas as atividades propostas tem 

como fim contribuir para a formação cidadã. 

 O formato encontrado para a realização dessa semana foi criado em 2013. A Semana de 

Educação para a Vida se consolidou com características próprias que são mantidas até hoje. As 

atividades são realizadas durante uma semana, em data determinada no calendário da Secretaria 

de Educação. Estão assim definidas: 

 

a) Identificação 

“SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA: INTEGRANDO SABERES, VALORES, 

ATITUDES – CUIDANDO DE SI, DO MEIO AMBIENTE E DO OUTRO”. 

b) Objetivo 

Plantar no Planeta ações que garantam qualidade de vida em todos os aspectos, formando na 

escola cidadãs e cidadãos mais conscientes e pacíficos(as). 

c) Programação 

1º dia – Organização das Salas Temáticas 

2º dia – Encontro Pedagógico objetivando integrar e acolher todo o grupo de trabalhadores da 

escola (todos os setores) 

3º dia – Oficinas Temáticas (salas de aula temáticas) organizadas pelos(as) professores(as) em 

grupos ou individualmente. 

4º dia – Oficinas Temáticas (salas de aula temáticas) organizadas por convidados, atendendo a 

proposta de inserir os temas: ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, 

prevenção contra drogas, direito do consumidor, bem-estar, consciência corporal, expressão 

corporal, relaxamento, prática de esporte (defesa pessoal, yoga, pilates). 

5º dia – Gincana com integração de todos e participação dos(as) professores. 

 A frequência e registro das atividades são realizados em formulário próprio específica 

para essa atividade. 
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9.2.2. O dia da Consciência Negra 

 

 O dia da Consciência Negra foi criado em 2003, através do Projeto Lei nº 10.639. A data 

escolhida, 20 de novembro, representa uma homenagem ao dia da morte do líder negro Zumbi 

dos Palmares que morreu nesse dia lutando pela liberdade do seu povo, contra a escravidão. Tem 

como proposta também, o ensino da história da Cultura Afro-brasileira e Africana dada a sua 

importância na formação de nossa sociedade. 

Discutir as relações étnico-raciais é fundamental, não só nesse dia, mas durante todo o ano. 

Especificamente nesse dia, a escola promove ações que trabalhem a cultura afro-brasileira, os 

valores morais, o respeito ao outro e a prevenção de atitudes discriminatórias. As atividades, com 

seus respectivos objetivos e ações previstas, são definidas nas coordenações pedagógicas. 

 Em 2019, foi instituído sua ação no Sarau Literário, assim toda a escola “se veste” 

apropriadamente para destacar todas as atividades organizadas com o intuito de valorizar as 

manifestações culturais afro-brasileiras. Sua cominância dá-se em um jantar com a presença da 

comunidade, onde há exposição de todos os trabalhos organizados na escola.  

 

9.2.3. Circuito de Ciências 

 

 Objetiva incentivar a(o) estudante a criar e ser um produtor de seus próprio 

conhecimento, despertando a curiosidade científica para que possa formular questões baseadas 

na sua realidade, buscando soluções para os problemas levantados por ela(e) mesma(o). São 

momentos de reflexão, observação e experimentação. Sob a supervisão de uma professora ou de 

um professor, realizado em data definida com toda a equipe no momento da organização do 

calendário da escola. O tema também é determinado nesta data. 

 Os melhores são sempre inscritos no Circuito de Ciências da Coordenação Regional de 

Ensino de Sobradinho 
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9.2.4. Jogos Interclasses 

 

 Considerando a importância da prática da atividade física no desenvolvimento das 

habilidades motoras, a escola promove anualmente os Jogos Interclasses. Visa também, 

promover a interação social e a disputa saudável, onde ganhar ou perder é parte da competição. 

As competições atendem os dois gêneros e são organizadas com a pela equipe de Educação 

Física com a colaboração da Equipe Gestora e Equipe Pedagógica da escola. Faz parte do 

calendário anual da escola e a data é definida durante a organização do calendário anual. 

 

9.2.5. Laboratório de Informática 

 
 

 O laboratório de informática funcionou para uso de estudantes e professores que 

utilizaram esse espaço como mais um ambiente de aprendizagem. Visando viabilizar as 

atividades da Integral, o Laboratório de Informática é reservado também para as atividades 

programadas por seus monitores. 

 
9.2.6. Projeto TOCAR NA ESCOLA 

 

 
 

 

 Diante de tanta violência que cerca o espaço escolar e o grande índice de agressividade 

constatado diariamente através de brigas e discussões por motivos banais, o CEF 08 resolveu 

trazer para a escola um trabalho que envolve um programa de cultura de Toque a partir de 

vivências de amor, autocuidado e o aprendizado de outras linguagens corporais que também são 

significativas para a transformação do ambiente em um lugar mais acolhedor e amoroso. É 

voltado também para as famílias. Contempla objetivos e  princípios apresentados em capítulos 

anteriores. 
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 O Instituto Tocar é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

desde 2001 e atua há 20 anos em Brasília, disseminando a importância do Toque como medida 

preventiva. Foi criado com a missão de desenvolver projetos, programas e planos de ação nas 

áreas de assistência social, cultura, educação, saúde, meio ambiente. Sua ênfase está na garantia 

dos direitos da criança e do adolescente e em proteção à família. Por isso seu trabalho começou 

nos abrigos atendendo crianças e adolescentes em situação de risco e abandono. Suas iniciativas 

estão pautadas no desenvolvimento psicossocial, valorização da vida e cultura da paz. Sua visão 

de futuro insere-se na construção de uma sociedade mais consciente do cuidado com o ser 

humano, suas relações interpessoais e intrapessoais, tão necessários no ambiente escolar. 

 Dessa forma,  TOCAR NA ESCOLA é um projeto novo do Instituto Tocar 

fundamentado nos quatro Pilares da Unesco. Dentre as atividades propostas estão a 

sensibilização por meio de palestras vivenciais e Práticas Integrativas voltadas para o bem-

estar: reflexologia podal, yoga, shantala, meditação, entre outras, com o propósito de trazer o 

indivíduo para seu estado de presença e cuidado consigo e com o outro, minimizando às 

agressões presentes na escola e no ambiente familiar. Esse espaço mais amoroso na escola, na 

família, assim como o cuidado e atenção com o seu próprio bem-estar, visa propiciar um 

ambiente mais acolhedor no CEF 08, tão necessário para a aprendizagem. É uma proposta de 

conscientização para adolescentes, pais e educadores do Ensino Fundamental. 

 A princípio, algumas ações são realizadas na Semana de Educação para a Vida.  

 Em 2020, O projeto se constitui com novo formato após a aprovação do CDCA para 

implementação de outras ações na escola, que atenderá 120 adolescentes da escola com 

atendimento específico e oficinas com o propósito do protagonismo e do legado social. Antes 

de tudo, o autoconhecimento e o aprendizado do autocuidado. São ações que estarão se 

desenvolvendo na escola durante todo o ano letivo com a culminância de um projeto elaborado 

pelas(os) adolescentes envolvidas(os) que tenha como proposta a melhoria da comuidade onde 

residem. O projeto será desenvolvido e acompanhado pelo Instituto Tocar com uma equipe 

formada por psicólogos e educadores, sob a supervisão da Terapeuta e Psicóloga Regina 

Almeida, criadora e fundadora do Instituto Tocar.  
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9.2.7. Grafite OPEN - Estimulando talentos - superação, conquista, autonomia, 

criatividade, sentimento de pertencimento. 

 A grafitagem foi a estratégia encontrada pela escola para recuperar os muros e espaços 

escolares pichados. É também uma proposta de trabalho com o objetivo de incluir estudantes 

que, além de pichar a escola, estavam com rendimento insatisfatório e infrequência nas aulas. O 

GRAFITE OPEN foi a alternativa encontrada pela equipe gestora para que esses(as) 

estudantes compreendessem a diferença entre a pichação e a arte do grafite. A arte do grafite 

foi, então, inserida como espaço de voz, criatividade e expressividade, estimulando os vários 

talentos que existem no ambiente do CEF 08. Através dele a escola tem também sensibilizado 

os(as) estudantes quanto a preservação do patrimônio público e seu sentimento de pertencimento 

a esse espaço que é dele em primeiro lugar. 

 

GRAFITE OPEN – No muro interno à escola 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 7 
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Figura 8 

Figura 9 
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Figura 11 

Figura 10 
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Figura 12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 13 



“Construindo Saberes” - CEF 08/2020 

68 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9.2.8. Educação Integral 

 

 
 A Escola Integral está prevista em legislação, através da Constituição Federal, nos 

artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 9089/1990); na Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996), nos artigos 34 e 87; no Plano Nacional de Educação (Lei 

nº 10.179/01) e no Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de  

Valorização do Magistério (Lei nº 11.494/2007). São atividades e apoio à aprendizagem de 

Português e Matemática (reforço). 

 

9.2.9. A Constituição da Felicidade do CEF 08 

 

 Foi criada em 2019, no início do ano letivo, após a reunião com grupo de estudantes que 

estavam discutindo com a Equipe Gestora sobre a convivência pacífica na escola e os valores 

para a elaboração do Regimento Interno. Como resultado dessa discussão surgiu A 

CONSTITUIÇÃO DA FELICIDADE DO CEF 08 e várias ações foram realizadas pelas(os) 

estudantes no sentido de fazer colegas refletirem sobre os cuidados com o ambiente, consigo 

mesmo e com o outro. 

Figura 14 
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JUNTOS 

SOMOS 

MELHORES!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Assembleia para aprovação da constituição da Felicidade do CEF 08 

 

 

Esteja sempre sorrindo, pois, com apenas um 

sorriso, você pode melhorar o dia de muitas 

pessoas! 
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Princípio: NÃO CAUSAR INFELICIDADE; PENSAR NA FELICIDADE DOS OUTROS 

ACIMA DE TUDO. 
 

Condições de realização deste princípio... 

Deveres para ser feliz: 

1. Respeitar o outro; 

2. Ser humilde; 

3. Ser gentil; 

4. Ser compreensivo; 

5. Ter paciência; 

6. Ser solidário; 

7. Ser generoso; 

8. Ser agradável; 

9. Ter responsabilidade. 

 
Diretos para ser feliz 

 
 

1. Ser respeitada(o); 

2. Ser compreendida(o); 

3. Ser agradada(o); 

4. Receber generosidade; 

5. Receber Gentileza; 

6. Receber humildade. 

 

DEVERES 
 

 Frequentar a escola; 

 Ser pontual; 

 Não colar na prova; 

 Prestar atenção na aula; 

 Não fumar; 

 Ter compromisso com 

horário; 

 Realizar tarefas propostas 

pelos professores; 

 Sair da escola apenas com 

autorização 

DIREITOS 
 

 Ser respeitado; 

 Ser bem tratado por funcionários; 

 Ter seus materiais respeitados e 

preservados; 

 Ser ouvido; 

 NÃO ao xingamento; 

 Não à discriminação por questões 

religiosas, políticas, de opinião, 

sexuais, condição econômica, de 

classes sociais; 

 NÃO ao Bullying 

 De falar; 

 Lanche melhor; 

 Beber água; 

 Ir ao banheiro; 

 Tarefas objetivas; 

 Entender as tarefas e objetivos 

propostos pelos professores; 

 Passear e sair da escola; 

 Ter aulas diferentes; 

 Grêmio Estudantil; 

 Ter bons professores; 

 Ter acesso à água; 

 Salas equipadas com som ambiente 



“Construindo Saberes” - CEF 08/2020 

71 

 

 

 
 

 
 

Imagens da construção dos acordos e das ações para a criação da Constituição da Felicidade: 
 

 

Figura 16 

SANÇÕES 
 

Causa Efeito 

Pichação .............................................................................. ........................Limpeza 
 

Chegar atrasado ......................................................... .............................Explicar-se à direção 
 

Brigar. ............................................ ..................................Conversar com a direção/Suspensão 
 

Guerrinha com lanche ......................................................... ......Colocar os alunos para limpar 
 

Não usar o uniforme ........................... ..............................Conversar com pais ou responsáveis 
 

Pegar ou quebrar o material do outro ............ ...............................Devolver ou repor ao colega 
 

Não entregar ou não fazer os deveres................................Conversar com pais ou responsáveis      

                                                                                            (reincidência) 
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Figura 17 
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10. O CEF 08 OU INCLUSIVO 

 
10.1. Atendimento Educacional Especializado 

 
 

10.1.1. Sala de Recursos Generalista 

 

 
No que diz respeito à Educação Especial, o CEF 08, em seu Projeto Pedagógico, garante 

a oferta do atendimento educacional especializado com recursos e condições especiais 

considerando as especificidades de cada estudante, flexibilizando essa organização, que deverá 

acontecer individualmente ou em pequenos grupos, conforme especificado em seu projeto e em 

consonância com a legislação vigente e os documentos oficiais da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e do Ministério da Educação. 

De acordo com o MEC/SEESP/SEB (1998), as adaptações curriculares necessárias ao 

atendimento de qualidade, realiza-se em três níveis (Currículo em Movimento – Educação 

Especial, p. 23): 

 Adaptações relativas ao projeto pedagógico (currículo escolar) – foco na 

organização escolar e serviços de apoio (individual e em sala de aula). 

 Adaptações relativas ao currículo de classe - atividades elaboradas para a sala de 

Aula. 

 Adaptações individualizadas de currículo – foco na atuação do professor quanto ao 

atendimento a cada estudante. 

 

O que deve nortear o trabalho pedagógico de uma escola inclusiva, em especial, quanto 

aos estudantes com necessidades especiais, é acreditar na sua capacidade de aprender, 

independentemente de suas características ou dificuldades de aprendizagem. A escola deve estar 

disponível para “o novo”, fazer novas descobertas e “experenciar” outras maneiras de ensinar, 

pensando em outras possibilidades para aprender. Todo o trabalho desenvolvido na Sala de 

Recursos Generalista encontra-se especificado no anexo 11. Adiantando aqui apenas os aspectos 

gerais da nova Sala de Recursos, que está organizada na perspectiva da Metodologia Ativa, 

formando a Sala de Recursos Maker: “Aprender Fazendo”. O objetivo principal desse novo 

movimento é fazer com que o espaço da Sala de Recursos seja um “elemento vivo e rico” do  
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saber, fazer e aprender, estimulando todas as áreas do cérebro para que os(as) estudantes com 

deficiência tenhas mais possibilidades para aprender, diante de tantas dificuldades que são 

fortalecidas, pelo senso comum. 

Esclarecendo ainda, que tudo que está sendo proposto no projeto está em consonância 

com os documentos oficiais da Secretaria de Educação. A saber: 

 proporcionar à estudante e ao estudante o conhecimento de seu corpo, levando-o a 

usá-lo como instrumento de expressão consciente, na busca de sua independência e na 

satisfação de suas necessidades; 

 mediar ações junto ao profissional de Educação Física do Centro de Ensino Especial 

para orientar o professor regente quanto às atividades que devem ser desenvolvidas no 

aspecto motor; 

 operacionalizar as complementações curriculares específicas necessárias à educação 

de estudantes com deficiência física, no que se refere ao manejo de materiais adaptados  

e à  escrita alternativa, quando necessário; às vivências de mobilidade e de acesso aos 

espaços da instituição educacional e às atividades da vida diária que envolvam a rotina escolar, 

dentre outras; 

 mediar ações junto ao profissional de área médica para orientar os estudantes para a 

adaptação ao uso de próteses de membro superior ou inferior; 

 introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível, identificando o 

melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda às suas necessidades, considerando a 

sua habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo para o uso independente do 

computador; 

 garantir o suprimento de material específico de comunicação aumentativa e 

alternativa (pranchas, cartões de comunicação, vocalizadores, dentre outros) que 

atendam à necessidade comunicativa do estudante no espaço escolar; 

 adaptar material pedagógico (jogos, livros de histórias) com a simbologia gráfica e 

construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, com o objetivo de 

proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do recurso de comunicação e a 

ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; 

 identificar o melhor recurso de tecnologia assistiva que atenda às necessidades dos 

estudantes, de acordo com sua habilidade física e sensorial atual e que promova sua  
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aprendizagem por meio da informática acessível; 

 habilitar os estudantes para o uso de “softwares” específicos de comunicação 

aumentativa e alternativa, utilizando o computador como ferramenta de voz, a fim de lhes 

proporcionar expressão comunicativa; ampliar o repertório comunicativo do estudante, 

por meio de atividades curriculares e de vida diária; 

 fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua organização, 

facilitando a compreensão da criança em relação à sala de aula; 

 orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que favoreça a 

atenção e a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de aula, 

observando os seguintes cuidados: sentá-los na primeira fila, falar seu nome várias 

vezes durante a aula e verificar seus, cadernos para certificar-se de que estão 

executando as tarefas; organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante 

compreenda o que necessita fazer; organizar uma rotina diária previsível e adequada 

para cada estudante;  

 identificar a sala de recursos de modo que o estudante possa se dirigir sozinho ao 

local de atendimento; 

 começar com tarefas curtas e utilizar-se de pouco material, para, gradativamente, 

proceder ao aumento de sua complexidade, de modo a proporcionar a necessária 

segurança emocional; 

 identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de comportamento; e 

 incentivar a comunicação do estudante, colocando à sua disposição mecanismos que 

lhe possibilitem pedir o auxílio que necessitar. 

 

Considerando os objetivos e a proposta pedagógica do CEF 08, o atendimento 

educacional especializado está pautado nas características apresentadas pelo(a) estudante, seu 

desempenho nas aulas, bem como as observações feitas pelo copo docente, considerando suas 

dificuldades de aprendizagem. Esse atendimento não está condicionado a laudo médico e sim à 

sua necessidade pedagógica. Assim, qualquer estudante que apresentar dificuldade acentuada na 

leitura, escrita, raciocínio lógico, habilidades motoras e, por decisão da equipe pedagógica terá 

garantido esse atendimento. Considerando ainda o que diz os documentos oficiais da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal:  
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A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, 

fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à dignidade 

humana, na educabilidade de todos os seres humanos, 

independentemente de comprometimentos que possam apresentar em 

decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de 

oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se, 

e no direito de ser diferente. Essa modalidade de educação deve estar 

apoiada em políticas públicas educacionais reconhecedoras da 

diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
9
. 

A Constituição Federal de 1988 veio legitimar a oferta de 

atendimento educacional especializado a estudantes com necessidades 

educacionais especiais, indicando que o mesmo deveria ocorrer 

preferencialmente na rede regular de ensino, e estabelece a Educação 

Especial como modalidade de educação escolar obrigatória e gratuita. 

Em seu artigo 205, garante o direito de todos à educação, visando ao 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No artigo 206, inciso I, 

prevê a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”, 

e, finalmente, em seu artigo 208, inciso V, estabelece que o “dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso a 

níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, 

segundo a capacidade de cada um”
10

. 

 

Garantir o direito às aprendizagens em igualdade de condições, considerando as 

especificidades do(a) estudante, requer da escola uma organização pedagógica de mais 

autonomia no sentido de atender com qualidade e ética a particularidade de cada um/cada uma, 

garantindo-lhe sua cidadania plena. 

 

Portanto, o profissional de Educação Especial envolvido com o atendimento de 

estudantes em salas de recursos, para garantir o desenvolvimento curricular, deverá também 

subsidiar atividades pedagógicas de unidades escolares a partir de atividades de formação, 

orientando professores e coordenadores pedagógicos, no que se refere ao processo de ensinar e 

aprender em uma perspectiva inclusiva para efetivação de uma prática profissional formal 

inclusiva, flexibilizando o currículo e desenvolvendo avaliações para a diversidade (de acordo 

com a proposta que considera níveis de desenvolvimento e áreas cognitiva e socio afetivas de 

desenvolvimento). Nesta direção, há grande expectativa em torno da prática inclusiva; 

sobretudo, há premência de atitudes e de ações pessoais e coletivas para a real inclusão de todos 

os estudantes – independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou  
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cultural – em salas de aula provedoras, em que as necessidades desses alunos sejam satisfeitas 

(STAINBACK; STAINBACK, 1999)
11

. 

Para que suas ações sejam garantidas e com a qualidade que necessita, a SALA DE 

RECURSOS GENERALISTA tem, em sua organização pedagógica, tempo de 

planejamento/coordenação na própria instituição de ensino; espaço de coordenação com os(as) 

professores regentes; autonomia para trabalhar a formação com o corpo docente (necessária para 

um atendimento de qualidade na sala de aula). Esse espaço na escola é fundamental para 

proporcionar o avanço das aprendizagens desses(as) estudantes. 

Muitas ações foram realizadas em 2018, 2019 (incluindo os momentos de formação na 

Coordenação Coletiva) e outras estão à caminho no sentido de potencializar as aprendizagens 

desses estudantes e garantir avanços cognitivos que sejam significativos para seu progresso e 

sua vida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Encontro de formação com a equipe docente do CEF 08 e a presença da psicóloga Joanicele 

compartilhando seu conhecimento e experiência sobre AUTISMO 



“Construindo Saberes” - CEF 08/2020 

78 

 

 

 

 

Projeto Movimento o Cérebro para Semana de Educação para a Vida em 2018 

 
 

 

                               Figura 19 

 

 
 

 

 

Figura 20 
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                                                         Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Figura 22 
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Figura 23 

Figura 24 
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Atividade do Roteiro de Estudo Inclusivo sobre acessibilidade, 2019 

 

 

Estudando o ambiente e os lixões da cidade de Sobradinho, 2019 

 

 

 

 
 

 

Figura 25 

Figura 27 

Figura 26 
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Momento de formação com a equipe docente em 2020 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 28 

Figura 29 

Figura 30 
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Projeto da Sala de Recursos Generalista – Sala de Recursos Maker 

 

\sala-maker-base1.mp4 

 

Participação da Sala de Recursos Generalista na Virada Pedagógica 

 

..\MOVIMENTANDO O CEREBRO  - Percursos 2018.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 
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10.1.2. Sala de Recursos Altas Habilidades - Equipe do Atendimento Educacional       

             Especializado Altas Habilidades/Superdotação 

 
Temos em nossa equipe as seguintes profissionais: Coordenação Administrativo a 

professora Ana Cristina Alemar; Professores por áreas: Área Acadêmica Exatas: Alexandre 

David Zeitune, área Acadêmica Séries Iniciais professora Lucy Mary Rocha Bispo, Área 

Acadêmica Linguagem professora Rachel Souza Rabelo, área linguagem/Talento Artes Visuais 

professor Leandro Monteiro, área linguagem/Talento Artes Cênicas professora Gélia Pacheco e 

área linguagem/Talento Música professor André Arraes. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, uma das primeiras no atendimento ao 

aluno superdotado, tem reconhecido a importância deste atendimento desde 1976. Dessa forma, 

o presente instrumento visa traçar as diretrizes para a organização do atendimento especializado 

no Distrito Federal com vistas a fornecer subsídios aos educadores que no exercício de suas 

funções, necessitam planejar e executar atividades na área da Superdotação/talento. 

Este documento do Atendimento Educacional Especializado da Sala de Recurso de Altas 

Habilidade/Superdotação de Sobradinho que tem como finalidade elencar, perfil e atribuição dos 

profissionais envolvidos, objetivos, estratégias, recursos para o atendimento dos alunos, numa 

perspectiva da qualidade do processo de enriquecimento curricular para o ano de 2019. Este 

documento é a base para a reflexão e construção coletiva de uma Proposta de Trabalho que 

fundamentará as ações desta Sala de Recursos, tendo como foco principal o aluno com Altas 

Habilidades/Superdotação. 

A diretriz, baseada no artigo 59 da LDB/96, afirma que é necessário assegurar 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização, específicos para 

atenderàs necessidades dos educandos portadores de necessidades especiais, no caso, os de 

Altas Habilidades/Superdotação. Neste sentido faz-se necessário que os professores e as 

escolas estejam convencidos da necessidade do atendimento em Sala de Recursos, respaldada 

nos seguintes pressupostos legais: 

 Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação na área das Necessidades 

 Educativas Especiais (1.994); 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB(Lei 9394/96) Artigos nº 58 a 60; 

 Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares – Estratégias para 

educação de alunos com Necessidades Educacionais Especiais – 1.998; 
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 Plano Nacional da Educação (Lei 10172/01); Resolução nº 2 do Conselho Nacional 

de Educação/Câmara de Educação Básica – 11/09/01; 

 Parecer nº 17/01 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – 

03/07/01; 

 Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica do Ministério da 

Educação – 2002. 

 Orientação Pedagógica da Educação Especial – publicação SEE/DF. 

  Em função desse contexto e partindo da obrigatoriedade dos sistemas de ensino 

organizar os espaços, recursos e serviços que compões o atendimento educacional especializado, o 

que, no caso dos programas de atendimento a alunos com Altas Habilidades, deve acontecer em 

salas de recursos. 

A Educação Especial obedece aos mesmos princípios da Educação Geral e deve ser 

iniciada no momento em que atrasos ou alterações no desenvolvimento global da criança são 

identificados. A Educação Especial deve ser continuada ao longo da vida do indivíduo, 

valorizando e oferecendo todos os meios para desenvolver ao máximo suas potencialidades. 

O atendimento ao aluno com Altas Habilidades está fundamentado e amparado pelos 

seguintes documentos: 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a educação para todos, 

quaisquer que sejam suas origens ou condições sociais. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 208, assegura acesso 

aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. A LDB promulgada em 1.996, em seu artigo 9º, faz referência 

à necessidade de atendimento especial não somente aos alunos com deficiências 

físicas e mentais, mas também ao indivíduo com habilidade superior, a partir da 

seguinte especificação: “Os alunos que apresentarem deficiências físicas ou mentais, 

os que se encontrarem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e 

os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 

fixadas pelos competentes Conselhos de Educação”. 

 Resolução 01/2005 – CEDF, estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito 

Federal, em observância às disposições da Lei nº 9394/96, de dezembro de 1.996 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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 Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – MEC/SEESP, 

2.001 (pag.43-45) – Entende-se que todo e qualquer aluno pode apresentar, ao longo 

de sua aprendizagem, alguma necessidade especial, temporária ou permanente. 

Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento, aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específicas ou 

relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; dificuldades de 

comunicação e sinalização e Altas Habilidades/Superdotação. 

Além disso, alguns Pareceres do Conselho Federal de Educação artigos nº 255/72 

dispõem sobre os direitos e atendimento para o portador de Altas Habilidades/superdotado, a 

saber. 

 Parecer 681/73 de 7 de maio de 1.973 – “Oportunamente este Conselho fixará o 

conceito e as formas de apurar o superdotado, a partir do que baixariam os Conselhos 

de Educação, as normas sobre a matéria para os seus sistemas estaduais de ensino”. 

 Parecer 711/87 de 2 de setembro de 1.987 – Estabelece ações de atendimento ao 

superdotado, propondo: 

 Conceito e formas de apurar a Superdotação 

 Descentralização de competência para declarar a Superdotação 

 Procedimento de identificação – Modalidades de atendimento 

 Formação de Recursos Humanos 

 Estudos e pesquisas 

 Constituição da Coordenadoria Naciona 

 Envolvimento das Secretarias e Conselhos de Educação 

 

Participação da família, escola, empresa e comunidade e enuncia os princípios 

norteadores de Educação Especial: participação, integração, normalização, interiorização e 

simplificação. 

 Declaração Mundial “Educação para Todos” e Declaração de Nova Delhi de 1.993 que 

reafirmam o compromisso em nível internacional com o desenvolvimento humano e 

compromisso internacional de oferecer a todos, sem discriminação e com ética e 

equidade uma educação de qualidade.Lei nº 2.352, de 26 de abril de 1.999, do Distrito 

Federal – dispõe sobre o atendimento a alunos com Altas Habilidades.  
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Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(Ministério da Educação, 2001), o conceito de Altas Habilidades/Superdotação é adotado por 

alguns programas brasileiros para destacar crianças consideradas superdotadas e talentosas. São 

as que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em aspectos isolados ou 

combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador 

ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora. 

(SEESP - Secretaria de Educação Especial, 2006). Renzulli (2004) afirma que quase todas as 

Habilidades humanas podem ser desenvolvidas e por isso a necessidade de maior atenção aos 

potencialmente superdotados. 

De acordo com a Orientação Pedagógica do Ensino Especial, da SEEDF, sobre as Salas 

de Recursos – Atendimento Educacional Especializado, o atendimento educacional especializado 

realizado nas salas de recursos é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 2001) como um serviço de natureza pedagógica, 

conduzido por professor especializado, que suplementa (no caso de estudantes com altas 

habilidades/ superdotação) e complementa (para os estudantes com deficiência e TGD) as 

orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica. 

O atendimento educacional especializado realizado nas salas de recursos é definido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (CNE/ CEB, 

2001) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que 

suplementa (no caso de estudantes com altas habilidades/superdotação) e complementa (para os 

estudantes com deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns 

em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 77 A Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) pontua 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. 

Ressalta, ainda, que 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 suplementar e complementar deve ser realizado, preferencialmente, no  
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turno inverso ao da classe comum, na própria instituição educacional, instituição educacional 

pólo ou centro especializado que realize esse serviço educacional. 

A organização funcional das salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal obedece a dois modelos básicos: salas de recursos generalistas e salas de recursos 

específicas. Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos, estudantes com 

deficiência intelectual/mental, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno global do 

desenvolvimento. Os tipos de salas de recursos específicas são três: sala de recursos para 

deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

A fim de orientar o trabalho do(s) professor(es) atuante(s) nesse serviço, serão apresentadas, a 

seguir, as atribuições gerais e por área desse profissional no exercício de suas funções como 

professor de apoio à inclusão do estudante com deficiência, TGD ou com altas 

habilidades/superdotação. Os alunos, deste atendimento, em sua maioria, são de Sobradinho I, 

Sobradinho II, condomínios dos arredores, da Vila Rabelo I e Vila Rabelo II, tendo também 

alunos de áreas rurais próximas à escola. O perfil sócio econômico dos estudantes é diversificado, 

havendo uma predominância de poder aquisitivo de baixo a média renda. 

A sala de recursos de Altas Habilidades de Sobradinho tem como objetivos: 
 

 Objetivo geral: 

Por apresentarem necessidades específicas como alto potencial e elevada criatividade, aos 

alunos com Altas Habilidades/Superdotação devem ser asseguradas oportunidades que lhes 

permitam o desenvolvimento de seu potencial e o alcance de um nível satisfatório de 

autorrealização. Para isso, considerando as políticas educacionais inclusivas, o educando deve 

ser atendido em seus interesses, necessidades e potencialidades. Portanto o atendimento na Sala 

de Recursos de Altas Habilidades/Superdotação de Sobradinho tem como objetivo maior 

propiciar o desenvolvimento das Habilidades e dos Talentos de modo que favoreça o 

desenvolvimento global dos alunos para que possam contribuir, qualitativamente, com a 

sociedade e com a própria qualidade de vida. Oferecendo aos alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação o atendimento especializado necessário, implantando as abordagens e 

considerações psicológicas necessárias ao atendimento dos alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação, contemplando os princípios da escola inclusiva e das políticas 

públicas educacionais. 
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Objetivos específicos: 

 Disseminar a área de Superdotação e combater os mitos e falácias; 

 Identificar talentos acadêmicos, artísticos, de criatividade, lideranças e outros; 

 Propiciar o desenvolvimento das Habilidades e dos talentos dos alunos com alto 

potencial por meio do enriquecimento curricular; 

 Proporcionar atividades de enriquecimento aos alunos com Altas Habilidades, 

oferecendo melhores oportunidades que atendam ao perfil de cada educando, bem 

como ao seu ritmo de desenvolvimento e aprendizagem; 

 Ampliar experiências nas áreas diversas, desenvolvendo hábitos de estudo, pesquisa 

e trabalho; 

 Incentivar e favorecer o desenvolvimento do autoconceito, o ajustamento pessoal, 

emocional e o desenvolvimento social. 

 Estimular situações de aprendizagem que resulte em maior produtividade e 

criatividade, possibilitando a expansão dos interesses. 

 Investigar problemas reais, usando metodologias adequadas à área de conhecimento 

de interesse dos alunos. 

Diante do exposto, podemos descrever o perfil e atribuições dos profissionais que compõe 

a sala de recursos altas habilidades. Isto, lembrando que o atendimento às necessidades 

educacionais dos alunos de Altas Habilidades/Superdotação sugere, portanto, o conhecimento de 

alguns conceitos, características e encaminhamentos pedagógicos possíveis a esse aluno para que 

ele tenha seus interesses e estilos de aprendizagem respeitados e contemplados. Os objetivos das 

propostas de atendimento especializado em sala de recursos têm em vista ampliar e diversificar 

os conhecimentos que despertam curiosidade e interesses nos alunos, promover a integração 

social entre seus pares, estimular o pensamento produtivo, desenvolver potencialidades e 

habilidades específicas, propiciar experiências de resolução de problemas, formulação de 

hipóteses e promover o ajustamento de diferentes áreas de desenvolvimento. 

Para desenvolver esse trabalho é fundamental para o encaminhamento de uma gama de 

atividades diferenciadas que considerem as habilidades dos educandos. Para a autora Guenther 

(2000, p.20) o papel do educador é o de encaminhar o desenvolvimento de pessoas e encontrar 

a melhor e a mais apropriada forma de prover a cada um aquilo de que ele necessita para se 

tornar o melhor ser humano que pode vir a ser. Isso requer um trabalho pedagógico voltado para  
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a perspectiva de uma aprendizagem ativa e dinâmica. 

Desse modo, entende-se que o professor da Sala de Recursos deverá possuir espírito 

investigador e dinâmico, a fim de poder desenvolver atividades do domínio no qual tem formação 

e atividades afins, visando manter o aluno sempre aprendendo e se atualizando, visto que a área 

da Superdotação é uma área extremamente desafiadora, que exige esforços e espírito 

investigativo. 

O professor deve promover atividades diversas, atendendo às complexidades de 

exercícios exigidas pelos alunos, que seja capaz de ampliar tarefas e propor projetos de ação 

personalizados, conforme as necessidades dos seus educandos. 

O professor em Sala de Recursos atuará com alunos já diagnosticados como superdotados 

e alunos indicados para observação. Sendo assim, as atividades propostas serão atividades de 

enriquecimento do modelo de J. Renzulli. 

De acordo com a Orientação Pedagógica da SEE/D, documento oficial norteador da 

Educação Especial na SEE/DF, são atribuições Comuns de Todos os Profissionais de Salas de 

Recursos: 

 atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação 

curricular específica; 

 atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência, TGD 

ou altas habilidades/superdotação ao currículo e a sua interação no grupo; 

 promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da 

instituição educacional; 

 orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional; 

 informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas, educacionais 

vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

 participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das necessidades 

especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado necessário para o 

estudante; 

 preparar material específico para o uso dos estudantes na sala comum e na sala de 

recursos;  
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 orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possam ser utilizados pelos 

estudantes nas classes comuns do ensino regular; 

 indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais específicos, bem como de 

outros recursos existentes na família e na comunidade e articular, com gestores e com 

professores, para que a proposta pedagógica da instituição educacional seja 

organizada coletivamente em prol de uma educação inclusiva; 

 responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações 

curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com necessidade 

educacional especial; 

 realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, 

percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros; 

 fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter condições de decidir, 

opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações; 

 propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças 

e a não discriminação; 

 preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos estudantes; 

 orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e 

o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas ao grupo; 

 promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de comunicação no 

espaço da sala de aula; 

 realizar adequações de material didático pedagógico para atender as necessidades dos 

estudantes; 

 reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades do estudante; e 

 ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos conteúdos 

desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. 

Em altas habilidades/superdotação, a sala de recursos se constitui em um espaço de 

mediação entre os conhecimentos adquiridos no ensino regular e o desenvolvimento do potencial 

talentoso desse estudante em sua(s) área(s) ou tópico(s) de interesse. Não difere, em espaço 

físico, de uma sala de aula comum, porém, deve ser equipada com recursos mínimos que 

possibilitem a realização das atividades de investigação, bem como a construção de protótipos  
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relativos às pesquisas realizadas, seja na área acadêmica ou na área de talento Em altas 

habilidades/superdotação, a sala de recursos se constitui em um espaço de mediação entre os 

conhecimentos adquiridos no ensino regular e o desenvolvimento do potencial talentoso desse 

estudante em sua(s) área(s) ou tópico(s) de interesse artístico. O estudante realiza atividades de 

enriquecimento, uma vez por semana, em horário alternativo ao da escola regular. 

Tem caráter transitório considerando que o professor, em sua atribuição de tutoria, deve 

oportunizar o acesso do estudante a experiências, materiais e informações que extrapolem o 

espaço educacional possibilitando, assim, o desenvolvimento do seu potencial a níveis cada vez 

mais elevados. 

O professor deixa de ter um papel central no processo de aprendizagem do estudante e 

passa a atuar como tutor, mediando, dinamizando, catalisando e articulando com outros espaços 

todas as demandas advindas do interesse do estudante na elaboração do seu projeto. 

Para ampliar as possibilidades de inserção desse estudante em um espaço mediador que 

vise à produção de conhecimentos, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento do seu 

potencial de talento, o professor-tutor que atua na sala de recursos de altas habilidades/ 

superdotação deve, prioritariamente: 

 realizar o atendimento especializado de modo a valorizar e respeitar tanto as 

necessidades educacionais diferenciadas do estudante, quanto a seus talentos, 

aptidões e interesses; 

 desenvolver uma prática adequada à estimulação do seu potencial, a fim de 

possibilitar-lhe o alcance, em ritmo próprio, de um nível de excelência (Atividade de 

Enriquecimento Tipo III) na adequação dos projetos idealizados às situações reais; 

 planejar alternativas de atendimento que alcancem as reais necessidades e 

expectativas do estudante, bem como correspondam ao referencial teórico que está 

sendo adotado pela SEDF; 

 suprir as necessidades dos estudantes, possibilitando seu amplo desenvolvimento 

pessoal e criando oportunidades para que encontrem desafios compatíveis com as 

habilidades superiores que demonstram possuir; 

 romper com a rotina convencional do ensino regular para não gerar desperdício de 

talento, de potencial ou desmotivação do estudante por não estar devidamente 

assistido; 
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 orientar o estudante oferecendo-lhe condições de, a partir da identificação de uma 

situação-problema, elaborar seu projeto de pesquisa e concluir todas as etapas, desde 

a idealização à execução; 

 motivar e orientar a realização de novas propostas de trabalho; 

 direcionar a organização de sua prática pedagógica cotidiana ao desenvolvimento das 

áreas de interesse dos estudantes e não com ênfase na área de concurso ou de formação 

inicial do próprio professor, atuando como professor-tutor; e 

 intermediar/articular, sempre que possível, a sua inserção em espaço adequado ao seu 

potencial, quando, ao concluir os anos escolares da Educação Básica, não for mais 

possível o atendimento em salas de recursos da rede pública de ensino. 

Em consonância com a política de inclusão desta Secretaria, que preconiza a articulação 

eficiente entre a educação especial e o ensino regular nos níveis local, intermediário e central, as 

Unidades de Atendimento Especializado em Altas Habilidades/Superdotação serão responsáveis 

pelas atribuições relativas à execução dos serviços ofertados nas respectivas salas de recursos, 

bem como pela coordenação desses serviços em âmbito central, vinculadas pedagogicamente à 

unidade de gestão central de Educação Especial, na área de altas habilidades/superdotação. E é, 

esse papel executado pelo professor itinerante. 

No que se refere à Unidade de Atendimento ao Estudante Superdotado – UAES e à 

Unidade de Atendimento ao Professor - UAP, a coordenação será realizada por professores 

itinerantes, selecionados pela unidade de gestão central de Educação Especial. Cabe ressaltar que 

as atribuições desses professores nas atividades de coordenação dessas Unidades são compatíveis 

com o serviço de itinerância, porém, com atuação em todo o Distrito Federal. 

A UAP é responsável, dentre outras atribuições, pelo suporte metodológico e orientação 

das práticas da equipe de professores tutores que atuam nas salas de recursos, bem como pela 

orientação aos professores das classes comuns para a aplicação de adequações curriculares. A 

UAS é responsável pela articulação de parcerias produtivas no fomento às pesquisas dos 

estudantes e pela realização de oficinas, de acordo com suas áreas de interesse. 

No caso da Unidade de Apoio à Família - UAF, a coordenação será realizada por um dos 

psicólogos ou professores com formação em psicologia que compõem o AEE-AH/SD, sendo que 

esse profissional manterá sua atribuição de avaliação dos estudantes e suporte às famílias. No 

contexto atual das novas diretrizes de formalização do serviço de atendimento ao superdotado, 

os profissionais especializados que compõem a UAP (professores-tutores e professores- 
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itinerantes) e a UAF (psicólogos/professores de psicologia) desenvolverão as ações relativas às 

práticas de inclusão orientadas e articuladas pela coordenação geral da área que, por sua vez, 

atuará de acordo com as diretrizes estabelecidas pela unidade de gestão central de 

Educação Especial. O coordenador geral será selecionado por essa unidade, onde terá sua lotação. 

As ações a que se refere o parágrafo anterior serão executadas em articulação com as  Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, com as equipes das salas de recursos, com os 

orientadores educacionais e com os coordenadores da Educação Especial nas Diretorias 

Regionais de Ensino. A capacitação e disseminação de conhecimentos de responsabilidade da 

UAP serão viabilizadas pela coordenação geral da área em parceria com a EAPE e outras 

instituições de formação. 

O Professor Itinerante é o responsável pela articulação da área de Altas Habilidades e 

Superdotação junto à coordenação de Ensino Especial da área, às Salas de Recursos, às escolas 

e à respectiva CRE. Esse professor dará o suporte necessário ao trabalho em sala da aula, suprindo 

alguns aspectos de ordem pedagógica e administrativa, tais como: coleta de dados sobre o 

atendimento, encaminhamento de alunos, entrega de material, repasse de informações, 

preenchimento de fichas, sensibilização e orientação aos professores do ensino regular e a 

verificação das condições e disponibilidade de recursos, bem como, os subsídios e a preparação 

de alternativas que contribuam para a melhoria da qualidade do atendimento. A lotação desse 

profissional será na escola onde se localizam as salas de recursos, e terá as seguintes atribuições: 

 realizar atendimento educacional especializado aos estudantes com Altas 

Habilidades/superdotação em suas respectivas instituições educacionais de origem, 

desenvolvendo oficinas ou atividades similares que favoreçam o seu processo de 

identificação, de encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado ao 

Estudante Superdotado e de adaptação ao ritmo de aprendizagem nas classes comuns, 

sobretudo na(s) área(s) de alto potencial; 

 realizar atendimento educacional especializado aos estudantes com Altas 

Habilidades/superdotação nas instituições educacionais de origem, desenvolvendo 

oficinas ou atividades similares que favoreçam o seu processo de identificação, de 

encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado ao Estudante e de 

adaptação ao ritmo de aprendizagem nas classes comuns, sobretudo na(s) área(s) de alto 

potencial; 
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 articular com a equipe dos Serviços de Orientação Educacional e das Equipes 

Especializadas de Apoio à Aprendizagem para definir estratégias pedagógicas de suporte 

ao estudante, à família e ao professor, quando necessário; 

 apoiar e acompanhar pedagogicamente os professores das classes especiais; 

 orientar familiares e estudante, quando solicitado; 

 participar de conselho de classe, de estudos de caso de estudantes para efeito de avaliação, 

de remoção, de promoção e de intervenção pedagógica; 

 participar de reuniões de coordenação pedagógica nas instituições educacionais da área 

de abrangência de sua atuação, para orientar e apoiar os professores regentes das classes 

comuns e das classes especiais; 

 orientar a direção da instituição educacional quanto à organização das turmas; 

 apoiar a formação continuada dos professores das classes comuns e do serviço de apoio 

especializado; 

 apoiar a instituição educacional nas ações de orientação e de preparação para acolhimento 

do estudante com necessidades educacionais especiais no contexto escolar; 

 articular com os professores de sala de recursos a viabilização de outros atendimentos 

especializados necessários ao processo educacional do estudante com necessidades 

educacionais especiais. 

Outro profissional de excelência para compor a equipe, é o psicólogo. 

De acordo com o Catálogo Brasileiro de Ocupações (CBO), são inúmeras as aplicações da 

Psicologia dentro da área da Educação. O psicólogo pode ajudar na criação e avaliação de 

planos de ensino, planejar o ambiente de modo que ele favoreça a aprendizagem, lidar com alunos 

com necessidades especiais de educação e elaborar planos de estudo. (CBO, 2010) As 

concepções teórico-metodológicas que norteiam a prática profissional no campo da psicologia 

educacional são diversas, conforme as perspectivas da Psicologia enquanto área de 

conhecimento, visando compreender as dimensões subjetivas do ser humano no âmbito 

acadêmico.  

 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço da Educação Especial, de 

caráter complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino regular, voltado para 

a formação dos estudantes com necessidades especiais (não só física, mas também intelctual    e 
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 e sensorial), considerando as suas necessidades específicas de forma a promover acesso, 

participação e interação nas atividades acadêmicas. Ele perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino, sem substituí-los, garantindo o direito de todos a educação regular. 

“A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse 

atendimento (procedimentos educacionais especiais) e orienta os alunos e 

seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino 

regular”. (PNEEPI, 2008) 

 
Psicólogo no Atendimento Educacional Especializado 

 
 

É sabido que a atuação do psicólogo no atendimento educacional especializado é 

primordial. acha vista que as necessidades educacionais especiais se apresentam de diversas 

maneiras, com causas e manifestações distintas que exigem recursos educacionais e atenção 

específicos. Problemas psicológicos, psiquiátricos ou de outra natureza clínica podem 

desencadear dificuldades de comportamento, de qualidade nas relações professor/ aluno -

aluno/aluno e déficit na aprendizagem, de maneira que sejam necessários atendimentos 

especializados e respostas pedagógicas diferenciadas. 

O psicólogo atuará também como coparticipante no processo de encaminhamento de 

alunos para o programa em parceria com os professores das escolas do ensino regular, orientando 

a forma de preenchimento das fichas de encaminhamento e escalas de características. 

Caberá ao psicólogo dar apoio aos alunos atendidos no programa e suas respectivas 

famílias, a fim de melhor orientar a formação desse aluno, além do contato permanente com os 

professores do Programa e quando necessário com o professor do ensino regular, bem como pais 

de alunos para esclarecimentos e orientações sobre suas necessidades cognitivas, sociais e 

emocionais especiais. Atendendo sempre que possível, propostas, palestras, atividades que 

busquem estimular a criatividade, afetividade, aprendizagem e inclusão dos alunos enquanto 

promoção de saúde. 

Exclusivamente, caberá ao psicólogo a aplicação de testes psicométricos aos alunos 

encaminhados pelas escolas da rede pública e particular de ensino, bem como, o estudo de 

equivalência de laudo de alunos oriundos de escolas particulares que realizarem testes com  
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psicólogos particulares e foram encaminhados para o programa, assim como conduzir entrevistas 

ou aplicar testes complementares quando necessários. 

Também faz parte do papel do psicólogo em parceria com outros profissionais, após 

avaliação do aluno, o encaminhamento para terapia ou a outros profissionais (atendimento 

fonoaudiólogo, psicomotricidade, deficiência de atenção e hiperatividade, dislexia e outros) 

quando assim se fizer necessário. Além disso, o atendimento de orientação aos pais, 

proporcionando palestras pedagógicas. 

Cabe ainda ao Psicólogo, em conjunto com toda a equipe do AEE Altas Habilidades, a 

análise das características do indivíduo altas habilidades/superdotado, recomendando programas 

especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas à sua condição intelectual e de 

saúde mental. 

 Procedimentos para ingresso e avaliação do aluno 
 

Indicação, ingresso e diagnóstico do aluno conforme prevê Estratégia de Matrícula: 

a) Os(As) estudantes que apresentarem indicativos de AH/SD, de acordo com a 

definição do Ministério da Educação (MEC)/Secretaria de Educação Especial, dentro da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, serão 

encaminhados(as) ao AEE da SRE pelo(a) professor(a) itinerante de AH/SD. 

b) O(A) estudante terá sua inscrição efetivada na SRE para AH/SD mediante avaliação 

conjunta realizada por toda a equipe de AH/SD. Após efetivação, o(a) estudante deverá ser 

lançado no Censo Escolar, i-Educar Módulo Escola e, excepcionalmente, nos casos previstos 

pela SEEDF, no SGE e Educacenso. 

c) O(A) atendimento aos(às) estudantes da Educação Infantil nas áreas de AH/SD 

deverá ocorrer nas SRE AH/SD destinadas aos Anos Iniciais – Ensino Fundamental. 

d) Estudantes com TGD e AH/SD (dupla condição ou dupla excepcionalidade) serão 

atendidos em SRE para AH/SD em agrupamentos de, no máximo, 4 estudantes, por horário de 

atendimento. 

e) Estudantes surdos S/DA e AH/SD (dupla condição ou dupla excepcionalidade) serão 

atendidos em SRE para AH/SD com a presença de professor que atua na interpretação em 

Libras, quando necessário. 

f) As SRE de Altas Habilidades/Superdotação podem ter várias turmas, de acordo com 

a área de demanda, sendo organizadas, em cada turno, também conforme demanda. 

g) As SRE de AH/SD atenderão aos(às) estudantes oriundos(as) das UE Públicas e da  
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Rede Particular, na proporção de 70% das vagas para a UE Pública e 30% para a Rede 

Particular. 

h) O atendimento ao(à) estudante com AH/SD em SRE será garantido mediante ficha de 

indicação preenchida por profissionais da UE de origem do(a) estudante e entregue na SR 

pretendida. O relatório será emitido após o período de observação que compreende de 4 a 16 

encontros, em que o(a) estudante é submetido a avaliação realizada pela Equipe Especializada 

de AH/SD juntamente com o(a) professor(a) itinerante AH/SD. 

 Estrutura física 
 

Na possibilidade de distribuição da Unidade em espaços distintos e considerando a 

organização das salas de recursos, de modo a maximizar recursos humanos e materiais, ao mesmo 

tempo ampliar o atendimento no que se refere à diversidade de áreas e tópicos de interesse, os 

espaços seguem atualmente, no Plano Piloto, a seguinte estrutura: 

 

PÚBLICO/MODALIDADE ÁREA/ATENDIMENTO ESPAÇO 

FÍSICO 

SALA/PROFESSOR 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (séries iniciais) 

Atividades e Educação 

Infantil 

CEF 08 Lucy Mary Rocha Bispo 

Ensino Fundamental e Médio Linguagens e Códigos CEF 08 Rachel Souza Rabelo 

Ensino Fundamental e Médio Exatas CEF 08 Alexandre David 

Zeitune 

Educação Infantil até Ensino 

Médio 

Talento Artes Visuais CEF 08 Leandro Monteiro 

Vasconcelos 

Educação Infantil até Ensino 

Médio 

Talento Artes Cênicas Teatro de 

Sobradinho 

Gelia Angela Pacheco 

Educação Infantil até Ensino 

Médio 

Talento Música Teatro de 

Sobradinho 

Andre Arraes 

Psicologia Todas as áreas CEF 08 Carência aberta/vaga 

Itinerância Todas as áreas CEF 08 Carência aberta/vaga 
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De acordo com a estratégia de matrícula, segue: 
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11. PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-PDAF E 

O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 

 
O PDAF foi criado em 2012 para ser utilizado na aquisição de materiais de consumo, 

contratação de serviços de pessoa física ou jurídica, realização de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva nas instalações físicas da escola. Seus recursos são utilizados também para 

pagamento das despesas com água esgoto, energia elétrica, telefonia fixa, serviços de banda 

larga. Já no PDDE, os recursos são utilizados para uso de despesas de manutenção do prédio e 

de suas instalações. Também é utilizado na aquisição de material didático e pedagógico. Esses 

recursos visam gerar mais autonomia nas escolas. Porém, ainda que disponha de recursos 

próprios, a escola tem a responsabilidade de prestar contas à sua comunidade, reforçando o seu 

caráter democrático, visto que seus gastos devem ser equalizados em parceria com o Conselho 

Escolar. Por isso em todas as decisões de ordem financeira, o Conselho de Classe é convocado. 

A prestação de contas é sempre realizada em ocasiões em que possam estar presentes toda a 

comunidade escolar, fixada em local de grande circulação na escola para conhecimento de 

todos(as). 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 
 

Realizada periodicamente, nos dias contemplados no calendário da SEEDF como Dia 

Letivo Temático, com a participação de todos os segmentos da escola. Importante ressaltar que 

a avaliação é um processo contínuo e não tem tempo ou hora. Deve acontecer sempre que o grupo 

sentir necessidade. A sugestão de tempo organiza melhor as ações da escola. Os projetos são 

avaliados e acompanhados durante o percurso, subsidiados pelas equipes pedagógicas da escola, 

através de questionários e diálogos instrumentalizados com esse fim. Seus resultados são 

apresentados nas coordenações coletivas e em outras instâncias da escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (Dados de 2018) 
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Após análise e comparação do rendimento dos(as) estudantes entre 2015 e 2017, pode-se 

destacar que houve um crescimento no índice de aprovação (gráfico 1). Isso foi significativo e 

fruto de toda a organização pedagógica que vem movimentando a escola nos últimos 6 anos, 

utilizando o espaço da coordenação pedagógica para a formação e organização curricular da 

escola, através de seus projetos e trabalho interventivo. Importante destacar também, que o 

trabalho realizado nas turmas de PAEE, promoveu uma melhora no desempenho dos(as) 

estudantes matriculados(as) nas mesmas e que reflete hoje na diminuição da distorção idade/ano 

(gráfico 2). Atualmente, essas turmas não existem, mas é possível destacar que muitos desses 

estudantes progrediram significativamente quando retornaram para a sala de aula regular. 

Muitos saíram da escola com destino ao Ensino Médio. Isso não seria possível, não fossem as 

intervenções realizadas com esse propósito. Na organização em ciclos essa distorção 

gradativamente vai desaparecendo, uma vez que o processo de aprendizagem se dá contínua e 

processualmente. O reagrupamento realizado periodicamente, e que faz parte da organização 

escolar em ciclos, garante esse acompanhamento visto que os estudantes além da oportunidade 

de estudar com outros pares, tem um tempo maior para aprender. A escola já está colhendo 

bons frutos dessa nova organização escolar. 

A forma curricular adotada pela escola em 2017 – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º 

CICLO PARA AS APRENDIZAGENS – ainda é um grande desafio. Historicamente, a 

formação acadêmica da maioria dos(as) professores, pressupõe um modelo curricular em série, 

onde as disciplinas são extremamente individualizadas, dentro de seus próprios vidros. Outra 

questão importante para destacar como grande desafio, é a alta rotatividade de professoras(es) 

de um ano para o outro. Praticamente é um recomeço. A equipe pedagógica tem que se 

mobilizar novamente para discutir o que já está sendo realizado na escola, preparando a equipe 

docente que chega. 

O roteiro de estudo que está mobilizando as atividades pedagógicas da escola, atualmente, 

tornou-se um importante instrumento de estudo e pesquisa. 

A comunidade de aprendizagem, como referencial de destaque para as atividades 

pedagógicas da escola, tem conduzido todo o processo de mudanças que referendam ações na 

perspectiva das aprendizagens, como nunca se viu até hoje. O elemento quantitativo que, por 

muito tempo conduziu o processo educacional da escola, abriu espaço para os instrumentos que 

balizam os aspectos qualitativos da avaliação da aprendizagem, dando condições mais concretas 

para melhor conhecer cognitivamente nossos(as) estudantes. Nesse novo modelo é necessário 
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que todos sintam-se livres para reinventar sua própria história pedagógica. As relações se 

estreitam em todos os âmbitos escolares, pois exige um trabalho articulado e integrado. O 

estudante também é protagonista de sua própria aprendizagem. Mudar nomes e parâmetros 

curriculares não resolve se a concepção que se tem de educação for a mesma. Sobretudo, o 

trabalho de formação continuada é preponderante para garantir essa transformação. Isso começa 

dentro de cada um, quando, em primeiro lugar, consegue-se admitir que permanecer reproduzindo 

um “modo antigo” de ensinar e aprender não cabe mais no contexto social e tecnológico em que 

vivemos. 

 

OUSEMOS “QUEBRAR OS TODOS VIDROS” 

É assim a escola que queremos. 

 

13. NOVOS PROJETOS 

 

13.1. O BLOGCEF08: um jeito novo de conexão com o conhecimento 

 

 O BLOGCEF 08 é mais uma das ferramentas pedagógicas disponíveis no CEF 08. É um 

recurso simples e muito eficiente para compartilhar ações pedagógicas. Não substitui a sala de 

aula, mas a complementa e enriquece o fazer pedagógico da escola, como mais uma 

alternativa de acesso ao conhecimento. 

 Objeto Geral  

 Tornar o ambiente virtual em um espaço de aprendizagem colaborativa e trocas de 

experiências exitosas: “todos com todos, todos com um e um com todos”.  

 Objetivos específicos  

a) Fornecer ferramentas de reflexão e aprendizagem. 

b) Desenvolver a autonomia do(a) estudante  na direção da sua aprendizagem, propiciando 

atividades que contemplem a sua área de interesse. 

c) Despertar interesse do(a) estudante em aprender/fazer sozinho, estimulando seu 

protagonismo no processo de ensino e aprendizagem.  
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d) Estimular talentos. 

e) Oferecer dicas e sugestões de material complementar para as aprendizagens. 

f) Fornecer material com atividades desafiadoras, que estimulem a resolução de problemas, 

assim como a reflexão sobre a sua própria condição de aprendizagem. 

g) Oferecer espaço para publicação de conteúdos relevantes para a Ciência e 

desenvolvimento de habilidades sócioemocionais.  

h) Oferecer espaço para publicação de atividades e projetos de estudantes e professores. 

i) Fornecer e armazenar material para consulta de professores e estudantes. 

j) Interagir com a escola e seus segmentos, melhorando as relações interpessoais. 

k) Trocar informações, experiências e conhecimentos.  

Público alvo: Comunidade CEF 08 

Os canais de diálogo do BLOGCEF08  

 Comunicação entre Equipe Gestora, Equipes docente, discente, administrativo, e 

família. 

 Divulgação do Projeto Político-Pedagógico. 

 Discussão dos aspectos pedagógicos da escola: conteúdos, projetos, aulas, avaliações.  

 Prestação de contas da escola. 

 Interação com outras instituições e parceiros. 

 Divulgação de experiências exitosas da escola. 

 Iniciação científica. 

 Diálogo com a família. 

 Espaço de escuta com todos os segmentos da escola. 

 Divulgação de projetos elaborados pelos(as) estudantes da escola. 

Os Links do BLOGCEF08 

1. ComunicaCEF08: comunicação de todos os segmentos da escola. 
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2. OContador: arte de contar histórias (para todos os segmentos da escola).  

3. AkiTem: sugestões e elogios. 

4. ContribuiçõesPedagógicas (para a equipe docente): atividades pedagógicas, produções 

acadêmicas.  

5. DisckSecreto: reclamações e denúncias (espaço sigiloso) 

6. DisckAdministrativo: assuntos administrativos da escola, prestação de contas.  

7. ParceirosCEF08: organizações não governamentais, universidades e demais instituições 

parceiras da escola. 

8. ContatosImediatos: contatos CEF08 

9. AkiVocêOpina: comentários diversos e reflexões sobre temas atuais. 

10. PublicaAki: publicação de trabalhos e atividades de professores e estudantes. 

11. Eu sei fazer e você? : divulgação de talentos 

 

13.2. Ginecologia Natural 
 

 

 13.2.1. Introdução 

 As dinâmicas da sociedade moderna foram construídas com base no capital, no consumo, 

na indústria. Um ciclo lucrativo que nos distanciou da nossa natureza e construiu uma ilusória 

cultura da doença. Durante séculos, no Brasil e no mundo, esses sistemas sufocaram saberes 

ancestrais em saúde, atingindo principalmente as mulheres, com a violação de direitos e 

liberdades. Por outro lado, o conhecimento universal de um real sentido de bem-viver, 

fundamentado no legado das culturas tradicionais e dos ciclos da natureza, permanece vivo e 

aberto ao diálogo. Integramos mundos para nos afinar com a fonte viva que nos trouxe até aqui 

e que está em constante transformação.  

  

 13.2.2.  Justificativa   

 

 Os saberes tradicionais foram invisibilizados pelo processo de modernização da 

sociedade brasileira, que se inicia com a colonização das Américas. Não somente os saberes  
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tradicionais relacionados ao parto e a saúde feminina, mas também os conhecimentos gerais 

dos povos indígenas e africanos, que eram tidos como populações ágrafas e inferiores aos 

europeus. As curandeiras e curandeiros populares foram paulatinamente categorizados pelo 

estado como charlatões e até mesmo impedidos por força de lei de exercer seus conhecimentos 

em benefício da população e assim os saberes tradicionais sobre saúde feminina, que sempre 

estiveram ligados às suas práticas, acabaram sendo invisibilizados e marginalizados. Dessa 

forma, a mulher distanciou-se do conhecimento sobre seus ciclos naturais e já não possui 

autonomia sobre sua saúde.  

 Contudo, com o crescente reconhecimento social da relevância e pertinência desses 

saberes nos vemos diante do desafio de resgatar tais saberes e dispô-los à população, 

reconhecendo não somente sua importância histórica, mas também para o presente e o futuro, 

respeitando as formas e metodologias de transmissão do conhecimento da tradição oral.  

 As parteiras colocam seus conhecimentos à disposição das mulheres durante a gravidez, 

o parto e o resguardo, trazendo valiosas contribuições a respeito do funcionamento dos ciclos 

femininos, do corpo da mulher, das plantas medicinais, da espiritualidade e da saúde mental das 

mulheres durante esse processo. Acredita-se, porém, que esse conhecimento é valioso para as 

mulheres em qualquer momento da sua vida, o que motiva a realização desse projeto em 

escolas, voltado para adolescentes.   

 Acessar e praticar os saberes ancestrais abre caminho para o autoconhecimento, algo 

muito importante na adolescência, uma das fases mais delicadas do desenvolvimento humano. 

Os medos, anseios e angústias, tão comuns nessa fase, podem ser acolhidos de maneira mais 

amorosa se tivermos informadas e conscientes sobre nossos próprios ritmos.  

 O conhecimento dos ciclos associado à prática de métodos contraceptivos ajudam a 

prevenir uma gravidez, bem como na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O 

conhecimento das ervas e plantas medicinais podem auxiliar a prevenir e tratar complicações 

relacionadas ao ciclo menstrual, a gravidez e a saúde de uma maneira geral.  

 Os diferenciais que o projeto apresentam estão relacionados à aplicação dos saberes da 

tradição ancestral da parteria com mulheres que não necessariamente estão grávidas, além de 

fazer isso no ambiente escolar, incentivando as adolescentes atuarem como multiplicadoras 

desses conhecimentos na própria escola e em suas comunidades, promovendo o resgate da 

autonomia e do autocuidado com a saúde.  

 As contribuições e benefícios advindos da participação no projeto vão além do 
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autoconhecimento adquirido por cada uma. Além de propiciar a difusão de saberes ancestrais 

do autocuidado com a saúde, o projeto também fomenta o interesse pelos saberes populares que  

cada família carrega em sua ancestralidade, o resgate e a valorização dos saberes de nossas 

mães e avós a respeito das ervas, buscando uma nova forma de reconhecer a tradição da 

oralidade que esteja para além de um conhecimento que está sumindo e sendo suplantado pela 

ciência moderna.  

 

13.2.3.  Objetivos  

 Objetivo Geral  

 

 Realizar uma série de encontros com adolescente de 12 a 15 anos, de caráter vivencial e 

formativo, relativos aos temas da saúde feminina com base nos saberes ancestrais das parteiras,  

através da metodologia das rodas de conversas, inspirada na Educação Popular em Saúde e com 

base em conhecimentos tradicionais e científicos;  

 Objetivos Específicos  

 

 Propor um espaço educativo a respeito dos ciclos naturais feminino, discutindo 

aspectos físicos, emocionais, psicológicos das mulheres e das opções de cuidado 

ginecológico. 

 Promover o despertar do autoconhecimento e autocuidado para proporcionar a 

ressignificação do conceito de saúde.  

 Desenvolver a capacidade para reconhecer e fazer a leitura dos sintomas e sinais que 

o corpo apresenta em cada fase do ciclo menstrual. 

 Encorajar o protagonismo e autonomia nas decisões que diz respeito sobre seu corpo 

e sua própria sáude.  

 Incentivar a participação social nos serviços e nas questões de saúde na comunidade. 

 Oferecer saberes complementares aos conhecimentos biomédicos de ginecologia. 

 Incentivar a criação de espaços de debate coletivos autogeridos pelas próprias 

estudantes com o tema do projeto e qualquer outro tema de interesse delas com 

outras jovens da escola e na sua comunidade.  

 Sistematizar e divulgar a experiência. 
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13.2.4. Metodologia  

 

 O projeto foi concebido a partir da experiência do Coletivo Eu Livre - Cultura e Saúde 

que atua promovendo o despertar do autoconhecimento e o autocuidado e proporcionando a 

ressignificação do conceito de saúde. O coletivo trabalha integrando saberes de tradição oral 

com os conhecimentos científicos, a educação popular, terapias holísticas e a transmissão das 

ciências ancestrais.  

 A concepção pedagógica do curso reflete nas técnicas de ensino-aprendizagem a serem 

desenvolvidas, cujas características têm correlação direta com os objetivos pretendidos. As 

Rodas de Conversa constituem uma metodologia aplicada pela Educação Popular em Saúde, 

caracterizada pela proposta de ser um espaço pensado para um diálogo horizontal entre as 

participantes. Dessa forma, tanto sua estrutura como seu funcionamento contribuem para 

desempenhar esse papel. Simbolicamente, o centro da roda representa o poder, de forma que a 

organização em roda coloca todas à mesma distância do centro, tanto a mediadora quanto as 

participantes. A fala também constitui outro símbolo de poder, sendo representada por um 

objeto a ser circulado entre todas as participantes (geralmente uma flor ou um ramo de folhas). 

No início de cada roda, todas as participantes são convidadas a trazer alguma questão 

relacionada ao tema do dia, caso seja de seu interesse. Depois dessa rodada inicial, a mediadora 

retoma a fala e aborda os assuntos trazidos pelas participantes. O projeto incorpora a 

metodologia das Rodas de Conversa como forma de apresentá-la às participantes, e também 

como estratégia educacional para desenvolver os assuntos a serem debatidos.  

 A primeira etapa é a divulgação do projeto na escola através de cartazes fixados nos 

murais, de informes nas salas de aula e postagens no Instagram do CEF 8. A inscrição será 

realizada diretamente na secretaria e serão selecionadas as 15 primeiras inscritas para cada 

turma. Haverá uma lista de espera com 15 vagas, caso haja desistências. O curso será restrito ao 

público feminino de 12 a 15 anos matriculado e com frequencia regular no CEF 8.  

 A segunda etapa compreende o desenvolvimento das atividades vivenciais da primeira 

turma. Os encontros estão organizados em módulos, com duração total de quatro meses cada 

turma. Cada encontro é estruturado em 5 momentos (dinâmica corporal, prática meditativa, 

exploração do conteúdo, encerramento do encontro e preparação para o próximo encontro) 

tendo a duração de 2h de atividades presenciais, totalizando 18 encontros em 36 horas 

presenciais em cada turma.   
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 Na terceira etapa acontecerá o desenvolvimento das atividades vivenciais da segunda 

turma nos mesmos moldes da primeira com a diferença que nessa etapa até 5 participantes da 

primeira turma poderão participar na condição de monitoras aprendizes. Ao final do 2º. módulo 

as participantes serão orientadas quando às vagas de monitoras, bem como, a respectiva 

seleção. Esta será feita considerando as 5 primeiras manifestações de interesse em participar 

como multiplicadoras. Se o número de vagas não for suficente para atender a demanda de 

interesse, a equipe responsável organizará processo seletivo, que escolherá as candidatas que 

melhor se destacarem nas respostas às seguintes perguntas: 

a. Quais os aprendizados mais importantes que você adquiriu durante os encontros?  

b. Como pretende aplicar os conhecimentos adquiridos?  

c. Participa de algum movimento organizado (associação, ONG, movimento social,  

etc). Se sim, qual? Que tipo de atividade exerce? 

 As monitoras escolhidas serão acompanhadas durante os 6 meses seguintes à seleção,  

ficando a facilitadora do projeto disponível para sanar dúvidas, aprofundar temas e ajudar na 

execução das possíveis rodas que serão facilitadas por elas.  

 No começo dos encontros cada participante receberá um kit contendo um caderno sem 

pauta, caneta, estojo de aquarela e pincel. O objetivo é incentivar a produção de um diário de 

campo sobre os aprendizados e/ou sensações que poderão se manifestar no decorrer dos 

encontros. O diário servirá de base para a produção das duas cartas que serão solicitadas às 

participantes ao final dos encontros como forma de avaliar o processo que vivenciaram. Uma 

carta será destinada para a facilitadora do projeto e a outra para elas mesmos.   

 A sistematização do processo ocorrerá ao longo de todo o projeto a partir das 

experiências de planejamento e execução da proposta. Há, ainda, previsão de mais 3 meses para 

conclusão e  editoração do relatório técnico.  
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Módulo C.H. Conteúdo 

Módulo 1  
Qu         Quem somo nós?  

6h  

2h 

Acolhimento das participantes e introdução à 

Ginecologia Natural 

2h Auto-percepção e autoimagem 

2h Padrões de Beleza e autoestima 

Módulo 2 
Meu corpo, minha 

morada 

12h 

2h Puberdade 

2h Órgãos genitais e sexuais externos e internos 

2h Autogestão da saúde (autoexames) 

2h Ciclo natural feminino 

4h Sexualidade na adolescência 

Módulo 3 
Plantas 

Medicinais 

6h 

1h Introdução a fitoterapia 

2h Oficina de plantio 

1h 
Colheita e preparação das ervas para a produção de 

fitoterápicos 

2h 
Oficina de fitoterápicos (infusão, decocção, emplastro, 

tintura e vaporização) 

 

 

 

Módulo 4 
Desequilíbrios 

ginecológicos e 

tratamentos naturais 

6h 

 

 

2h 

 

 

Infecções ginecológicas mais frequentes 

(candidíase,tricomonas, vaginosis bacteriana, IVAA 

positivo) e propostas de tratamentos naturais 

 

2h 

Oficina de produção de ovos vaginais, lubrificantes e 

bálsamos 

2h 

 

Desequilibrios ginecológicos frequentes (Endometriose, 

cólicas, amenorréias, SOP, câncer) e propostas de 

tratamentos naturais. 

 

Mdulo 5 
Práticas para o Bem-

Viver  

6h 

2h Métodos contraceptivos 

2h 

 

Oficina de cosmética natural (desodarante, manteigas 

corporais, protetores labiais, perfume para ambiente, 

repelente) 

2h Encerramento 
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3.2.5.  Gestão do projeto  

  

 3.2.5.1. Proponente  

 

 A proponente do projeto, Aira Carina Pessoa, professora de arte e gestora do CEF 08 de 

Sobradinho 2 deste 2012, firmou uma parceria com o Coletivo Eu livre: Educação e Saúde para a 

realização do projeto Ginecologia Natural: saberes tradicionais da saúde feminina na escola.  

 A proposta do trabalho é despertar o autoconhecimento e o autocuidado, a partir da 

ressignificação do conceito de Saúde. O trabalho é realizado integrando saberes de tradição oral com os 

conhecimentos “formais”, a educação popular com as terapias holísticas, a transmissão das ciências 

ancestrais com as novas tecnologias. Acreditamos na construção compartilhada dos saberes e no 

autocuidado como chaves para a saúde, autonomia e garantia dos direitos humanos.   

 A facilitação dos encontros acontecerá, principalmente, através de Juliana de Sant' Anna, que 

vem trabalhando com temáticas relacionadas à saúde, educação e cultura desde 2009. Foi iniciada na 

arte do partejar pela parteira tradicional Suely Carvalho, acompanhando  partos em casa, como 

assistente e parteira aprendiz, e facilita rodas de gestantes desde 2013.  

 Enquanto integrante do Coletivo Eu livre foi uma das parteiras tradicionais do projeto Prosas 

Paridas onde o objetivo era ofertar, através de rodas, os saberes que não estão presentes em um pré-natal 

convencional e resgatar a autonomia feminina de seu próprio processo gestacional. Temas  emocionais e 

espirituais, bem como os conhecimentos populares sobre o uso de ervas e medicinas naturais também 

fazem parte das rodas.   

 Foi uma das idealizadoras e produtoras do Curso de Educação Perinatal de Base  Comunitária - 

Saberes Tradicionais em Saúde Feminina realizado em parceria com a Fiocruz, onde foram formadas 25 

mulheres para atuarem como educadoras perinatais em suas comunidades.   

 Juliana também integra a Coletiva Roda das Minas que tem como missão apresentar noções e 

discussões de gênero e de enfrentamento de violência contra a mulher para estudantes adolescentes nas 

escolas. Além de ser mãe da Aya e do Antônio, fisioterapeuta, produtora de fitocosméticos e especialista 

em desenvolvimento humano, ainda em formação, em Ecologia de Sistemas Humanos pela Es.Te.R 

(Escuela Española de Terapia Reichiana).  
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 13.3. Projeto reciclagem verde 

 

 “Reciclagem Verde no CEF 08” é um projeto para formação de multiplicadores em 

preservação e recuperação ambiental dentro e fora da escola, em áreas estratégicas de 

Sobradinho II. Em uma imagem, o projeto tem por fim aprofundar a coleta, cultivo de sementes 

e mudas, utilizando materiais reciclados (sacos plásticos, garrafas PET, embalagens longa vida, 

pneus, entre outros), para trocar áreas abandonadas de Sobradinho II, com acúmulo de lixo, por 

jardins e canteiros, saudáveis e agradáveis para convívio comunitário. O CEF 08 será viveiro e 

espaço formativo para nossos estudantes, familiares e vizinhança, onde deverão se realizar 

atividades diárias para formação e envolvimento sistemático dos nossos estudantes, além de 

atividades de caráter eventual para agregar a presença de familiares dos mesmos, assim como 

da vizinhança interessada. 

 Reciclagem Verde é como Ilton Correa dos Santos nomeia seu trabalho, desenvolvido em 

Sobradinho nos últimos anos. Popularmente conhecido como “Jamaika”, no início de 2019, 

apresentou sua produção de “mini estufas”, vasos e composteiras, todos feitos de pneus, sacos e 

garrafas plásticas reutilizados de áreas de despejo de lixo, recolhidos na região. Também 

apresentou os potenciais de suas vivências formativas, entre saberes tradicionais no uso das 

plantas medicinais e cursos livres de fitoterapia e manejo ambiental, eventualmente oferecidos 

por órgãos como a Embrapa. Ilton Correa colocou então seu trabalho e seus conhecimentos a 

disposição dos estudantes e professores do CEF 08, em Sobradinho II, pela possibilidade de ver 

multiplicadas práticas de preservação e recuperação ambiental entre os jovens moradores da 

região.  

 Também no começo de 2019, o CEF 08 começava uma transição de suas práticas 

pedagógicas, a partir de então orientadas para articular o trabalho dos docentes de todas as 

turmas de 6º ao 9º anos. Vem sendo incentivados o planejamento, a produção de materiais e 

práticas interdisciplinares, com objetivo de desenvolver habilidades e competências gerais de 

leitura e interpretação do mundo, em conformidade com diretrizes  expostas no Currículo em 

Movimento (Secretaria de Educação do Distrito Federal), a Base Nacional Curricular Comum 

(MEC, Governo Federal), entre outras. Trata-se de um grande desafio, uma vez que para tanto, 

é necessário ir além dos “conteúdos” e do trabalho individual, com áreas isoladas, como na 

maior parte das escolas do Brasil. O processo vem sendo vivido entre apoio e resistências. Sob  
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a responsabilidade do CEF 08 estão, atualmente, cerca de 400 estudantes, divididos em turnos 

matutino (primeiro bloco, 6º e 7º anos) e vespertino (segundo bloco, 8º e 9º anos).   

 Em meados de 2019, a partir das ideias principais de Ilton Correa, foram estruturadas 

algumas atividades para propiciar a realização de um projeto de educação ambiental para o 

CEF 08, com potencial de apropriação interdisciplinar. Contudo, ao longo desse ano, visto a 

baixa adesão do corpo docente em relação às propostas de parceria do educador popular, as 

atividades de arrecadação e preparo materiais, coleta de mudas e sementes para geminação e 

plantio foram integradas ao trabalho de uma das coordenadoras pedagógicas da escola, uma das 

proponentes do atual projeto. Estiveram diretamente envolvidos nesse três professores, além do 

próprio Ilton, um servidor terceirizado empregado nos serviços gerais, cerca de 20 estudantes e 

a equipe gestora da escola, em constante apoio.  

   

Objetivos e resultados esperados, produtos e serviços gerados à comunidade, atividades abertas 

ao público, quantidade de pessoas esperadas, perfil socioeconômico 

 

 No presente projeto espera-se, com apoio financeiro e institucional do edital “Realize”, 

fortalecer o trabalho no viveiro escolar, aprofundando a apropriação desse trabalho pela 

comunidade escolar. Acreditamos que fortalecer o Reciclagem Verde no CEF 08 será um 

exercício para articular a escola às demandas comunitárias em relação à mudanças na 

compreensão dos aspectos ambientais e urbanas do presente, para reconhecer e despertar 

educadores populares, além de contribuir para um exercício efetivo da gestão democrática das 

comunidades escolares, com participação ativa de estudantes e suas famílias. Sabemos que a 

gestão democrática, em seu sentido pleno, ainda é um sonho em construção no DF, e que é 

preciso outros esforços, para além dos processos eleitorais. 

 Serão desenvolvidas atividades semanais com estudantes, sempre supervisionadas por um 

docente da escola e pelo próprio Ilton Correa. Estas serão realizadas, inicialmente,  em período 

inverso à regência da principal docente da escola envolvida no projeto, Thais Assunção Santos. 

Espera-se, inicialmente, o envolvimento direto e efetivo de 30 estudantes. Tais atividades 

consistem em:    

 Apresentação de materiais educativos (vídeos, ilustrações, mapas, textos breves) sobre 

importância da preservação ambiental para nossa sobrevivência, com ênfase nas 

características do bioma Cerrado. 
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 Estudos e práticas para compostagem, utilizando alimentos consumidos na própria 

escola.  

 

 Coleta, geminação, plantio e identificação de sementes e mudas diversas. 

 

 Estudos e práticas para coleta e separação de resíduos na escola, identificando as bases 

para práticas sustentáveis.  

 

 Atividades para incentivo de práticas sustentáveis na escola, planejadas e coordenadas 

pelos próprios estudantes, orientadas por um(a) ou mais docentes. 

 

 Elaboração de mapas das áreas estratégicas para implantação de canteiros e jardins no 

interior da escola, assim como de planos de plantio e conservação dos mesmos, pelas 

vizinhanças. 

 

 Elaboração de mapas dos arredores da escola, para escolha de lugares estratégicos na 

implantação de canteiros e jardins, pelos envolvidos no projeto, assim como de planos de 

plantio e conservação dos mesmos, pelas vizinhanças. 

 

 Construção de espaço (galpão/ cobertura) para a realização de atividades do viveiro 

durante o período das chuvas; 

 Também serão desenvolvidas atividades de caráter eventual (uma vez ao mês), essas 

voltadas à apropriação do projeto pelos familiares dos estudantes e vizinhança da escola, 

consistido em: 

 apresentação do projeto “Reciclagem Verde no CEF 08” para familiares e vizinhança 

da comunidade, seus principais participantes, objetivos, duração. 

 Apresentação de materiais educativos ricos e breves sobre a importância da 

preservação ambiental para nossa sobrevivência, com ênfase nas características do bioma 

Cerrado; (a exemplo do vídeo produzido pela WWF, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=orGhCBbK4Iw). 

 Oficinas de compostagem doméstica e separação de lixo. 

 Construção de espaço (galpão/ cobertura) para a realização de atividades do viveiro 

durante o período das chuvas.  

 Apresentação de cooperativas envolvidas com coleta de lixo reciclável, assim como 

dos possíveis ganhos ecológicos e financeiros dessa atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=orGhCBbK4Iw
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 Oficinas de usos das plantas medicinais, com participação de moradores da região 

cujos saberes sejam reconhecidos pelos estudantes. 

 

 Formação de “farmácia escolar natural” para cólicas menstruais, dores de cabeça e 

outros tipos de mal estar, constantemente manifestados pelos estudantes na escola.  

 

 Oficinas para participação das famílias na escolha dos lugares de implantação de 

canteiros e jardins, nos arredores da escola. 

 

 Mobilização para estabelecer moradores cuidadores dos canteiros e jardins 

implantados fora da escola, tais como saídas e reuniões para esclarecimentos. 

 Por meio de tais atividades, espera-se envolver, diretamente, de modo ativo, cerca de 100 

pessoas da nossa comunidade escolar, entre estudantes, familiares, docentes, servidores da 

escola, equipe gestora, vizinhança. Indiretamente o público envolvido estimado é de 800 

pessoas, uma vez que, entre atividades frequentes e eventuais estão propostas capazes de 

abranger e afetar toda a comunidade escolar, a exemplo da separação do lixo reciclável e da 

implantação dos jardins e canteiros dentro da escola e em seus arredores. 
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NOTA DE REFERÊNCIA 

 

 

1 - https://kdfrases.com/autor/guimarães-rosa 

2 – ROCHA, Ruth, Quando a Escola é de Vidro. 

3- http://www.educacaomoral.org.br/recosntruir/0seducadoresedicao90jacquesdelourshtml 

4- https://www.pensador.com/autor/paulo_freire 

5 – Caderno tira-duvidas sobre os Ciclos para as aprendizagens Ensino Fundamental. 

6 – Os dados atuais não foram tabulados até o fechamento deste PPP. 

7 - Foi o autor e organizador do relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI, intitulado “Educação, um Tesouro a Descobrir” (1996), em que se 

exploram os Quatro Pilares da Educação. 

8- Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens (p.6). 

8 Curriculo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial (p.12). 

9 Curriculo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial (p.12). 

10 Curriculo em Movimento da Educação Básica – Educação Especial (p.20). 

11 Criado em 2014, em discussão coletiva com todos os segmentos da escola. 

12 Criado e apresentado por equipe de professores no espaço de coordenação pedagógica a 

partir das discussões e reflexões acerca dos eixos transversais e interdisciplinaridade. 

https://kdfrases.com/autor/guimarÃ£es-rosa
http://www.educacaomoral.org.br/recosntruir/0seducadoresedicao90jacquesdelourshtml
https://www.pensador.com/autor/paulo_freire
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APÊNDICE 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Gestão Pedagógica 

 
Dimensão Metas Estratégias Avaliação Responsáveis Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestão 

Pedagógica 

 

 Garantir a execução de 

projetos, a qualidade na 

aprendizagem e a participação 

coletiva na elaboração do PPP. 

 

 

 

 

 

 
 Letramento 

 

 Direcionar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Viabilizar a aplicação das diretrizes 

educacionais da rede de ensino do DF. 

 Oportunizar encontros/reuniões para definir 

estratégias para efetivação do PPP. 

 

 Atividades de leitura e escrita em todas as 

disciplinas 

 Atividades interdisciplinares, pelo menos uma 

vez por bimestre. 

 Definir quais conteúdos convergem para as 

atividades interdisciplinares, divididas da 

seguinte forma: 

- Linguagens: Português, Inglês/Ed. Física e 

Arte; 

- Matemática e Ciências da Natureza; 

- Ciências Humanas: Geografia e História. 

 As atividades realizadas nas aulas de reforço 

de português e matemática na Educação 

Integral devem focar esse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Será feita no 

decorrer do ano 

letivo com a 

participação de 

todos os 

profissionais e 

comunidade 

escolar de uma 

forma contínua, 

podendo acontecer 

nos dias letivos 

temática e nas 

coordenações 

coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe gestora 

e 

coordenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bimestralment 

e 
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Gestão de resultados educacionais 
Dimensão Metas Estratégias Avaliação Responsáveis Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestão de 

Resultados 

Educacionais 

 Diminuir em 5% a 

repetência e a nos 7º e 9º 

anos e defasagem idade/ano. 

 

 

 

 

 

 
 Diminuir em 20% a evasão 

 

 

 

 
 Aumentar o nível do IDEB 

 Acompanhamento mensal pelos coordenadores 

dos(as) estudantes que estão com dificuldades 

de aprendizagem; 

 Acompanhamento mensal da EQUIPE DA SALA 

DE RECURSOS GENERALISTA dos(as) 

estudantes que são do grupo AEE e suas 

adequações curriculares; 

 Reagrupamentos inter e intra-classes. 

 Projeto Interventivo. 

 Acompanhar a frequência quinzenalmente e 

verificar quais estudantes estão infrequentes. 

 Promover reuniões mensais com a família dos(as) 

estudantes que estão infrequentes (registro em 

ata). 

 Levar os casos não resolvidos ao Conselho Tutelar 

após as reuniões com a família. 

 Promover encontros quinzenalmente com os 

estudantes faltosos dentro do ambiente escolar 

 Projeto TOCAR NA ESCOLA. 

 Realizar atividades e projetos de português e 

matemática. 

 Utilizar a s estratégias do ciclo para as 

aprendizagens para potencializar os 

conhecimentos e sanar as fragilidades de nossos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Será feita a partir 

do rendimento dos 

estudantes, do 

índice do IDEB e 

da crescente 

presença dos 

responsáveis na 

escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe 

gestora, 

coordenadores, 

professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano 

letivo 
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   Utilizar as diversas tecnologias e/outros recursos 

para alcançar um aprendizado eficiente e eficaz. 

   

Gestão Participativa 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação Responsáveis Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 
Gestão 

Participativa 

 
 

 Oportunizar atividades que 

estimulem a participação da 

comunidade na escola. 

 

 

 Promover palestras, festas, 

seminários e reuniões para 

resgatar os valores sociais. 

 

 Promover atividades que 

integre a família, discuta 

valores e ensine técnicas de 

autocuidado e cuidado do 

outro (aprender a ser) 

 

 

 

 Realização de festas, encontros e reuniões 

com e para a comunidade escolar. 

 

 Buscar parcerias que possam colaborar com o 

enriquecimento da relação família /escola 

 

 Projeto TOCAR NA ESCOLA (yoga, 

técnicas integrativas: Shantala, 

ayurvédica, zen shiatsu, reflexologia, entre 

outras). 

 

 

 

 

 

Será feita através 

da participação 

efetiva da 

comunidade na 

escola 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe gestora 

 

 

 

A cada 

bimestre 

 
 

TOCAR NA 

ESCOLA: 

atividade 

mensal, no 

sábado pela 

manhã. 

https://www.google.com/search?q=ayurv%C3%A9dica&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjg-vaf1MHbAhUGGJAKHeGVCFkQkeECCCQoAA
https://www.google.com/search?q=zen%2Bshiatisu&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjrxom41MHbAhWDlJAKHdoRB5EQvgUIJSgB
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Gestão de Pessoas 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação Responsáveis Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestão de 

Pessoas 

 

 Manter todos os servidores 

informados quanto a seus 

direitos e deveres. 

 

 Criar um ambiente de trabalho 

agradável e salutar que atenda 

a todas as necessidades dos 

profissionais. 

 

 Melhorar as relações 

interpessoais. 

 Promover atividades de bem- 

estar, evitando assim situações 

de estresse no ambiente 

escolar, tornando esse espaço 

mais acolhedor. 

 Incentivar a formação 

continuada. 

 

 Disponibilizar todos os recursos tecnológicos 

e materiais para enriquecimento das aulas. 

 

 

 Oportunizar palestras, cursos, oficinas para os 

profissionais, durante a coordenação 

pedagógica. 

 

 Divulgar a todos os servidores todas as 

informações necessárias ao bom andamento 

da parte administrativa. 
 

 Oportunizar a participação dos profissionais 

da escola (pedagógico e administrativo) no 

Projeto Tocar. 

 

 

 

 

 

 
Será feita a través 

do feedback dos 

servidores em 

reuniões 

específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipe 

gestora, 

coordenadores 

 

 

Nas 

coordenações 

coletivas e 

durante o 

decorrer do 

ano. 

 

A atuação do 

Projeto Tocar 

na Escola é 

mensalmente, 

no sábado, 

pela manhã. 
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Gestão Financeira 
 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação Responsáveis Cronograma 

 

 

 

 

Gestão 

Financeira 

 

 

 

 Utilizar com responsabilidade 

e transparência todos os 

recursos e verbas que são 

destinados à escola. 

 

 

 Construir uma escola pública 

de qualidade. 

 

 

 

 

 Seguir todas as normas feitas pela SEEDF 

para o gasto responsável do dinheiro público 

 

 

 

 Realizar reuniões com equipe gestora, 

conselho escolar, é comunidade escolar para 

definir as prioridades e estratégias para melhor 

utilização dos recursos. 

 

 

 

 

 

 
Será feita através 

de reuniões com 

equipe gestora, 

conselho escolar, 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

 
Equipe gestora 

e conselho 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano 

letivo 
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Gestão Administrativa 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação Responsáveis Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestão 

Administrativa 

 

 

 

 Controlar e organizar os bens 

patrimoniais da escola. 

 

 Conservar, controlar a 

merenda escolar. 

 

 Manter organizado e 

atualizado todos os registros 

da escrituração escolar 

 

 

 Acompanhar o controle e manutenção dos 

bens patrimoniais da escola. 

 
 

 Proporcionar meios de confeccionar uma 

alimentação de qualidade seguindo as normas 

e cardápios enviados pela SEEDF. 

 

 Acompanhar os registros escolares e suas 

variações e atualizações mantendo-os sempre 

em dia e organizados 

 

 

 

 

Realizada através 

de reuniões com a 

equipe gestora, 

Conselho Escolar, 

Comunidade 

escolar. 

 

 

 

Equipe 

gestora, 

supervisão 

administrativa 

e secretário 

escolar. 

 

 

 

 

 

 
Durante o ano 

letivo 
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Projeto interventivo8
 

Nome 

dos(as) 

estudantes, 

idade, 

turma e 

série 

Qual ou 

quais são 

a(s) 

sua(s) 

necessid 

ades 

Objetivo das 

atividades 

(aspectos gerais) 

Objetivo de 

aprendizagem 

que se espera 

dos(as) 

estudantes 

 

Linhas Gerais 

do Projeto 

 

Principais 

ações 

 

Período  

(tempo pré- 

determinado) 

 

Resultado 

Esperado 

 
 

Avaliação 

 

Profissionais 

responsáveis 

  Oferecer atividades   1. Aplicação de     

pedagógicas para   avaliação     

estudantes com   diagnóstica;     

dificuldade de Cada objetivo Definido 2. Aulas de    Professores da 

aprendizagem; aqui traçado coletivamente, reforço no Definido A partir da Será realizada Sala de Leitura, 

Transformar as deve levar em a partir das próprio turno coletivamente, dificuldade nos Monitores da 

aulas em momentos conta o necessidades ou no contra a partir das identificada momentos de Educação 

estimulantes; componente do(a) turno necessidades  coordenação Integral e o 

Desenvolver a curricular e seu estudante, (Educação do(a)  e nos próprio docente 

autoestima e a caráter considerando Integral) estudante,  Conselhos de da aula regular. 

perseverança na interdisciplinar, sua 3.Reagrupamen considerando  Classe, Equipe gestora e 

busca de soluções; baseado no dificuldade. to Interclasse. sua  considerando pedagógica que 

Melhorar o Currículo em   dificuldade.  os avanços deverão 

desempenho e Movimento.     apresentados. acompanhar 

interesse do(a)      De caráter sistematicament 

estudante;      qualitativo. e esse trabalho. 

Diminuir a        

defasagem        

idade/ano        

8
 Baseado na Ficha 1 do Caderno de Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para as Aprendizagens 
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ANEXO 2 
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Matrícula:  Estudante: Flaviana Nascimento de Albuquerque(Nome fictíco) 6º ano A 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Coordenação Regional de Ensino do Distrito Federal 

Centro de Ensino Fundamental 08 

RELATÓRIO 1º BIMESTRE 
 

A estudante é frequente. Comparece à escola usando o uniforme escolar. É pontual, obedecendo horário de entrada do turno. Durante as trocas 
de aulas, chega no horário. Respeita seus colegas, professores(as) e demais funcionários(as) da escola. Realiza as atividades propostas em sala de 

aula/casa. Participa cooperativamente das atividades. Precisa desenvolver a habilidade em emitir opiniões claras e seguras. 

Artes 

Demonstra dificuldade em esboçar sobre a Arte Indígena. Ainda apresenta dificuldade em ampliar e a ocupar espaço bidimensional e tridimensional, 

bem como a adequação de cores. Ainda não alcançou completamente a distinção ente os diferentes períodos artísticos. 

Ciências 

Assimila parcialmente a importância dos ecossistemas e de sua preservação, e os níveis ecológicos de organização do indivíduo à biosfera. Ainda 

confunde seres bióticos de seres abióticos e suas condições de sobrevivência; seres autótrofos de seres heterótrofos. Reconhece uma cadeia alimentar, 

uma teia alimentar e seus níveis tróficos, mas ainda não consegue discernir cadeia alimentar de teia alimentar. 

Educação Física 

Conhece e participa dos jogos e brincadeiras populares. Demonstra conhecimento teórico e prático das regras e fundamentos do voleibol. 

Geografia 

Reconhece lugar, paisagem e espaço geográfico como categorias de análise dos estudos geográficos, interpretando que os três gêneros estão em constante 

transformação. Reconhece que o planeta Terra faz parte de um sistema muito maior, dominando as trajetórias e dimensões dos corpos celestes, com 

destaque para a Terra, a Lua e o Sol. 

História 

Compreende que o desenvolvimento da humanidade foi um processo com início na pré- história, sendo sujeito construtor da sua história. Compreende a 

riqueza da cultura e da diversidade dos povos indígenas brasileiros e valoriza a herança dos primeiros habitantes na construção da nossa cultura. 

Inglês 

Reconhce o alfabeto inglês e consegue soletrar palavras utilizando o mesmo. Sabe apresentar-se de forma parcial, mas não fornece todas as informações 

solicitadas. 

Matemática 
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Demonstra compreender a sequência lógica na resolução dos problemas que envolvem as quatro operações, sabe diferenciar números primos de 

compostos e decompor um número em fatores primos. 

Português 

Distingue fonema de letra, reconhecendo os elementos linguísticos e sua funcionalidade. Está em processo de construção da classificação dos 

substantivos. Lê com fluência e identifica as informações textuais com exatidão. Identifica as informações textuais com exatidão. Expressa com clareza 

e objetividade as intenções da comunicação. 
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ESTUDANTE:   Nº   

ANO/TURMA:       

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE SOBRADINHO 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA – Ano:   

CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 
 

INSTRUÇÕES: 

 Registre sua presença com o carimbo no espaço reservado. 

 É da responsabilidade do estudante controlar, guardar esta ficha e entregá-la ao 

professor conselheiro ao final do evento, dia 20/05. 

O estudante DEVERÁ participar de, no mínimo, duas OFICINAS TEMÁTICAS 

por dia, cada uma valendo 0,4 ponto. 

Deverá registrar sua presença no dia 20/05 com o professor conselheiro. 

Essa ficha só terá validade com carimbo e assinatura. 

 

DIA    Observações 

 
 

PARTICIPAÇÕES 

    

 
 

PARTICIPAÇÕES 

   

 
 

PARTICIPAÇÕES 

   

 
PARTICIPAÇÕES 

   

 
AVALIAÇÃO DO EVENTO 

 

De qual atividade você mais gostou de participar? 

Por que? 

 

Sugestões e/ou reclamações? 
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PROFESSOR CONSELHEIRO:  SÉRIE/TURMA:   

 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE SOBRADINHO 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA - ANO:   

REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES 

NOMES DOS ESTUDANTES ASSINATURA do estudante 

(ao entregar a ficha) 

OK 

 

participaç 

ões 

 

OBS.: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    
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CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE SOBRADINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

PARA ATENDIMENTOS DOS(AS) ESTUDANTES DA SALA DE RECURSOS 

GENERALISTA DO CEF 08 

(Triênio 2017/2019) 

 

 

 

 

“Ser diferente, ou deficiente, não restringe, nem diminui os atributos que legitimam 

o exercício pleno da cidadania e dos direitos fundamentais do cidadão. O homem é 

o que é, e não os que os outros acham que ele seja, ou deveria ser”. 
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PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTOS DOS(AS) ESTUDANTES DA 

SALA DE RECURSOS GENERALISTA DO CEF 08 

 

 

 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 
 

a) Nome Completo da Escola 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08 DE SOBRADINHO 

 
 

b) Endereço 

AR 3, Lote 4, Área Especial 2 – Setor Oeste – Sobradinho II 

 
 

c) Telefone 

(61) 3901-8023 

 
 

d) E-mail 

cef08sobradinho@gmail.com 
 

 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE GESTORA 

 
 

a) Diretora 

Aira Carina Pessoa Pereira 

 
 

b) Vice-Diretora 

Conceição Maroni da Silva 

 
 

c) Equipe Pedagógica 

Professora Cristina Íris Lima 

 
 

3 – Equipe da Sala de Recursos Generalista 

Professor José Marcos 

mailto:cef08sobradinho@gmail.com
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Professora Ray Oliveira 

4 - Equipe da Sala de Recursos de Altas Habilidade/Superdotação 

Professor Alexandre Zeitune 

Professor Leandro Monteiro 

Professora Ana Cristina Alemar 

Professora Gélia Pacheco 

Professora Lucy Rocha 

Professora Rachel Rabelo 

Professor André Arraes 

 
5 – Estudantes atendidos(as) na Sala de Recursos Generalista e de Altas 

Habilidades/Superdotação 

 
O atendimento Educacional Especializado das Salas de Recursos do CEF 08 é 

ofertado dessa forma: 

Sala de Recursos Generalista: 31 estudantes 

Sala de Recursos de Altas Habilidades/Superdotação: 90 estudantes 

 
 

6 – JUSTIFICATIVA 

 
 

O que deve nortear o trabalho pedagógico de uma escola 

inclusiva, em especial, quanto aos estudantes com necessidades 

especiais, é acreditar na sua capacidade de aprender, 

independentemente de suas características ou dificuldades de 

aprendizagem. A escola deve estar disponível para “o novo”, 

fazer novas descobertas e “experenciar” outras maneiras de 

ensinar, pensando em outras possibilidades para aprender. 

 

O CEF 08, tendo como princípio norteador do seu trabalho o Projeto Político 

Pedagógico, elaborou esse Plano de Ação fundamentando-se na realidade sócio cultural 

da comunidade. Assim, diante das dificuldades apresentadas em anos anteriores acerca 

do atendimento dos(as) estudantes com necessidades especiais, viu-se a necessidade de 

elaborar ações novas com o objetivo de atender melhor às necessidades específicas desses 

estudantes, levando-se em conta suas diferenças cognitivas em relação aos outros. Para 

facilitar a aprendizagem desses(as) estudantes são necessárias novas estratégias que 



“Construindo Saberes” - CEF 08/2020 

125 

 

 

 

tornem o mesmo currículo (dado aos outros) acessível e que dê condições para que 

aprendam, respeitando suas características. Sempre pautadas nas suas potencialidades. 

Destarte, se faz necessário a flexibilização do currículo, considerando essa demanda 

específica, visto que, no contexto da aprendizagem, não há possibilidade de padronizar o 

conhecimento. O trabalho pedagógico não pode ser padronizado e rígido como se todos 

tivessem as mesmas condições de aprendizagem. No caso específico da Educação 

Especial e dadas as características específicas desses(as) estudantes é importante ter um 

currículo: 

“...que apresenta como eixos transversais a Educação para a 

Diversidade, Educação em e para os Direitos Humanos, deve 

apresentar como princípio, a garantia de que condições 

particulares de sujeitos eu dele se beneficiem sejam respeitadas. 

Deve conter um novo olhar onde a educação aconteça “na” e 

“para” a diversidade, com práticas curriculares voltadas para 

diferentes manifestações humanas na escola” (Currículo em 

Movimento da Educação Básica – Educação Especial, p.23) 

 

7 – OBJETIVO 

 
 

Promover e articular ações a serem desenvolvidas para o triênio 2017/2019 com 

o objetivo de favorecer as condições de ensino e aprendizagem dos(as) estudantes com 

necessidade educacionais especiais, propiciando igualdade de acesso ao conhecimento. 

 
7.1 Ações a serem desenvolvidas 

7.1.1- No núcleo familiar 

 
O trabalho com a família é decisivo no desenvolvimento dos(as) estudantes com 

necessidades educacionais especiais. Por isso a implantação de um fórum de discussão 

mensal visando orientar, informar, formar às famílias acerca do assunto. Nesse fórum 

serão tratados assuntos como: o contexto histórico da educação inclusiva, direitos e 

deveres, acompanhamento do desempenho escolar dos(as) filhos(as) bem como das 

atividades da Sala de Recursos Generalista. Promover também, ciclo de debates com 

especialistas na área. 

 
7.1.2 – Junto ao corpo docente 
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Para garantir as aprendizagens dos(as) estudantes com necessidades educacionais 

especiais é necessário uma discussão e preparação do corpo docente. Nesse contexto, 

constitui-se necessária sua formação continuada, pois toda criança ou adolescente é um 

“SER APRENDENTE”, seja qual for a sua particularidade. 

Para efetivar esse trabalho, a Sala de Recursos se organizará da seguinte forma ao 

longo do ano: 

1. Encontro mensal (havendo necessidade poderá acontecer mais de um 

encontro no mês) nas coordenações coletivas – formar, informar, conhecer, ensinar, 

aprender. 

2. Movimento em ação para ensinar e aprender: formar, informar, 

planejar e avaliar. 

 
7.1.3 - Junto aos estudantes das classes regulares 

 
 

A diferença faz parte da essência humana. Considerando os direitos humanos e o 

conceito de cidadania, promover discussões acerca desse assunto com os(as) estudantes 

das classes regulares. É fundamental esclarecer acerca do assunto, entendendo que a 

informação é fundamental nesse processo de desconstrução do preconceito que está 

presente nas salas de aula. Importante que os(as) colegas de classe percebam, entendam 

e respeitem essas diferenças, compreendendo que as adequações realizadas em sala de 

aula representam, mais que um direito. É a garantia que todos aprendam em igualdade de 

condições. 

Escola, lugar de gente, encontro de diversidade. Por isso, é fundamental tratar 

desse assunto, dada a importância que ele tem dentro do contexto escolar. Segundo nosso 

Currículo em Movimento 

Destaca-se o desdobramento da cidadania em três tipos de 

direito: os civis, considerados fundamentais e, portanto, ligados 

à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade diante das leis; 

os políticos, referentes à participação do cidadão no governo e 

nas ações da sociedade civil, especialmente na possibilidade de 

votar e ser votado e os sociais, ligados à riqueza coletiva e 

materializados pelo direito à educação, ao trabalho, à saúde e 

outros benefícios. (Currículo em Movimento da Educação Básica 

– Educação Especial, p. 51). 
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Assim sendo, a Educação Especial, dentro da perspectiva da educação inclusiva 

garante o direto de todos à educação. Por isso é importante o diálogo permanente no 

ambiente escolar. Como fazer em sala de aula essa discussão com os(as) estudantes? 

1. Em primeiro lugar inseri-los(as) nesse contexto a partir de experiências com o 

seu próprio corpo, tornando-o limitado em algumas circunstâncias, conhecendo 

também como vivem as pessoas com limitações através de depoimentos, 

assistindo a filmes que tratam do assunto, formando grupos de monitores para 

auxiliar os(as) colegas. Em que momentos essas atividades serão realizadas? Em 

aulas de PD. 

2. Montando uma sala de aula temática com temas relacionados a esse assunto na 

Semana de Educação para a vida. 

3. Participando das ações programadas no Encontro de Educação Inclusiva do CEF 

08, esse ano na sua 5ª edição. 

 
8 – PLANEJAMENTO EM AÇÃO 

Mês de março 

 Apresentação dos(as) estudantes, suas principais necessidades e atuação da 

família. 

 Sensibilização e apresentação dos(as) estudantes de Altas 

Habilidades/Superdotação, bem como as atividades desenvolvidas nas diversas 

áreas do conhecimento pela equipe de atendimento. 

Mês de abril 

 Palestra de sensibilização com o tema: Educação Especial – Histórico e 

Possibilidades de Aprendizagem. 

 Adequação Curricular (fazer nesse dia também o agendamento por área de 

conhecimento para a ação do mês de maio) 

Mês de maio 

 Agendamento, por área (Códigos e Linguagens, Ciências da Natureza e 

Matemática, Ciências Humanas), para traçar com o professor, o plano AEE de 

atendimento, com suas respectivas adequações curriculares. 

 Palestra - Aprendizagem matemática do(a) estudante com deficiência 

intelectual: suas possibilidades para aprender. 

Mês de Junho 
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 Apresentação do Plano AEE, a partir das adequações realizadas nos grupos, para 

toda a equipe docente da escola. 

Mês de Julho 

 Conselho de Classe Especial da Sala de Recursos Generalista: avaliando as 

condições de aprendizagem dos(as) estudantes atendidos na Sala de 

Recursos. 

 Retorno dos professores das ações realizadas nos meses anteriores; 

 Momento de avaliação dos(as) estudantes, identificando suas dificuldades. 

 Tomada de decisão a partir da avaliação feita; sugestões e encaminhamentos. 

Mês de Agosto 

 Organização do V ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO CEF 08. 

 Organizar os professores para que realizem atividades para discussão do tema em 

sala de aula (sugestão: atividade organizada pelo professor conselheiro). 

Mês de setembro 

 V ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO CEF 08 – 25 a 29 de 

setembro (organização das Salas de Recursos Generalista e de Altas 

Habilidades/Superdotação). 

Mês de outubro: 

 Palestra: Letramento para estudantes com deficiência intelectual. 

Mês de novembro: 

 Experiências exitosas realizadas em sala de aula para atender estudantes com 

deficiência. Apresentação de trabalhos (de outras unidades de ensino também). 

 Conselho de Classe Especial da Sala de Recursos Generalista: avaliando as 

condições de aprendizagem dos(as) estudantes atendidos na Sala de 

Recursos. 

Mês de dezembro 

 Sarau Literário – apresentação das produções dos(as) estudantes das Salas de 

Recursos Generalista e de Altas habilidades/Superdotação. 

 
9 - A ATUAÇÃO DA SALA DE RECURSOS GENERALISTA EM SEU ESPAÇO 

DE APRENDIZAGEM 
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Em se tratando do trabalho efetivo da Sala de Recursos Generalista, é importante 

salientar que a função da mesma não se resume à aula de reforço. Visa promover o 

avanço das aprendizagens desses(as) estudantes, pois, muitas vezes, os recursos 

oferecidos pelos(as) professores(as) regentes não atendem a essa necessidade. Além de 

conhecer a vida familiar e a rotina fora da escola desses(as) estudantes, criar condições 

para que eles(as) avancem, considerando suas particularidades e potencialidades. 

Possivelmente, não acompanharão as aulas regulares como seus(suas) colegas, no tempo 

estipulado pelo professor regente e a Sala de Recursos deve ofertar condições para o seu 

desenvolvimento acadêmico, criando outras alternativas para garantir suas aprendizagens. 

Assim sendo, as atividades desenvolvidas na Sala de Recursos atenderão as seguintes 

áreas: Ensino e Aprendizagem da Leitura e Escrita e Práticas dos Conhecimentos 

Matemáticos a Partir das Demandas do Cotidiano. Neste caso específico, produzir 

saberes matemáticos para as suas ações diárias, desenvolvendo sua capacidade crítica e 

tornando-o cidadão consciente de seus direitos e deveres, atendendo as necessidades 

específicas de cada um. 

Todas as atividades produzidas por esses estudantes com essa finalidade, serão 

organizadas para exposição no Sarau Literário da Escola no mês de dezembro, 

possivelmente em forma de livro. 

 
10 – AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS E TODO O PROCESSO DE 

TRABALHO DAS SALAS DE RECURSOS 

 
“A avaliação é uma categoria do trabalho pedagógico complexa, 

necessária e diz respeito a questões tênues como o exercício do 

poder e a adoção de práticas que podem ser inclusivas ou de 

exclusão” (Currículo em Movimento da Educação Básica: 

Pressupostos Teóricos, p. 71). 

 
Em se tratando de Educação Inclusiva, não poderia ser diferente. A avalição 

processual deve integrar todo o trabalho ao longo do ano, com o objetivo de acompanhar 

todo o processo educativo dos(as) estudantes atendidos na Sala de Recursos Generalista. 

A própria Secretaria de Educação, em seus cadernos, trata da avaliação em seu caráter 

formativo, considerando seu eixo democrático e emancipatório. Não esquecer também de 

garantir a sua função diagnóstica em todos os momentos possíveis, considerando que ele 



“Construindo Saberes” - CEF 08/2020 

130 

 

 

 

não deve ser exclusivo do momento inicial do ano letivo. Assim, sua função primeira é 

GARANTIR AS APRENDIZAGENS, sem esquecer de lavar em conta a particularidade 

de cada estudante. Uma das ações propostas com esses objetivos são os Conselhos de 

Classe Especial, definidos anteriormente para os meses de julho e outubro. 

 
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

“A organização escolar, caracterizada pela fragmentação dos 

conteúdos e pela rigidez curricular, tem servido de sustentáculo à 

reprodução das desigualdades sociais e dos conhecimentos e 

valores hegemônicos, contribuindo para ajustar os sistemas 

educacionais à lógica do mercado e não da formação humana 

integral para a vida” (Currículo em Movimento da Educação 

Básica: Pressupostos Teóricos, p. 76). 

 
Uma educação pautada na igualdade, deve ter no cerne do seu trabalho a 

flexibilização. Tempos e espaços distintos que garantam a aprendizagem de todos, 

independentemente de suas particularidades. Muito além de adequações, é essencial 

garantir a igualdade de oportunidades, desconstruir o currículo conteudista promovendo 

a inclusão e o sucesso escolar. Sendo assim, não é o(a) estudante que tem que se adequar 

à organização da escola, mas esta, deverá ofertar todas as condições possíveis para que 

o(a) mesmo(a) avance. É condição sine qua non que a escola ofereça atividades diversas, 

possibilite o encontro com colegas que possam auxiliar nas dificuldades apresentadas, 

como uma forma de inserir todos nessa discussão, avaliações pautadas na realidade 

desses(as) estudantes e naquilo que é possível realizar, investir na formação profissional. 

Além disso, possibilitar que a escola traga sempre para a discussão uma compreensão 

maior do que seja o processo de aprendizagem desses estudantes, valorizando sua 

capacidade e entendendo que muito do que ela oferece pode não estar ao alcance de todos. 

Isso só é possível investindo na formação do professor e de todos os membros da 

comunidade escolar. A informação e a formação são fontes inesgotáveis. Através delas a 

sociedade se liberta, avança numa perspectiva de igualdade de oportunidades e cada vez 

menos injustiças. Possibilitam também, uma leitura e reinterpretação do mundo que nos 

cerca, tornando os indivíduos seres autônomos, críticos e em condições de transformar o 

mundo em um lugar onde todos são felizes e bem-sucedidos. 
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