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Apresentação 

Diante das grandes transformações tecnológicas, econômicas e culturais que vividas 

pelo mundo atualmente, faz-se necessário inovar, pois a educação tradicional, conservadora 

com conteúdos estáticos e sem significação já não é viável, é preciso oferecer ao aluno uma 

educação de qualidade voltada para a construção do ser humano pensante, crítico, atuante, 

preparado para o trabalho e exercício da cidadania. 

Baseado no caminho da construção desse novo cidadão, a Proposta Pedagógica (PP) 

do CEF 102 Norte, começou a ser reelaborada na Semana Pedagógica 2020, com a 

participação dos profissionais da educação (discussões, debates, cursos e palestras), 

reuniões com comunidade escolar, além de um canal de sugestões dos nossos estudantes 

Sabendo-se que ainda havia inúmeras propostas para serem tratadas e decididas, foi 

utilizado o espaço das coordenações coletivas e novos debates com os estudantes, 

intermediados pela Orientação Educacional. Após a suspensão das aulas por causa da 

pandemia a participação dos estudantes, dos pais e professores se deu através de 

preenchimento de questionários enviados via WhatsApp e e-mail. 

O resultado dessas discussões, sugestões e estudos dos grupos participantes e as 

principais necessidades da unidade de ensino foram compiladas e agregadas na Proposta 

Pedagógica vigente. 

A presente Proposta Pedagógica foi elaborada visando estruturar uma educação que 

contemplasse o fazer pedagógico no Centro de Ensino Fundamental 102 Norte de maneira 

formativa, dinâmica, criativa, democrática e adequada as necessidades da comunidade a que 

se destina. 

Este documento detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo que está 

sendo desenvolvido em nossa escola, expressa as exigências legais do sistema educacional, 

bem como as necessidades, propósitos e expectativas da comunidade escolar. Nisso residem 

duas características fundamentais, considerar o que já está instituído (legislação, currículos, 

métodos, conteúdos, etc.) e, ao mesmo tempo, estabelece e cria objetivos, procedimentos, 

instrumentos, modos de agir, estruturas, hábitos e valores. 

Nossa Proposta Pedagógica define a identidade da escola, baseada também nas 

ideias e resultados positivos de anos anteriores e em novas perspectivas, procura um bom 

caminho para o ensino com qualidade. 

É Proposta, por que reúne uma ação a ser executada durante determinado período 

de tempo. 
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É Pedagógica, por que define e organiza os projetos educativos necessários ao 

processo de ensino e aprendizagem, além ser de espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos. 

Histórico da Unidade Escolar 

Centro de Ensino Fundamental 102 Norte foi à época de sua criação, em 07/11/74, 

denominado como Escola Classe 102 Norte por decreto do Governador e teve como diretora 

a professora Sônia Maria da Cunha Bichara. O seu primeiro Estatuto da APM foi aprovado 

em 18/06/1975 e a primeira diretoria da APM formada em 11/04/1975, tendo o Sr. Ivon 

Amorim Portella como presidente. 

Ao longo dos anos a escola tem funcionado sempre contando com o apoio da Associação 

de Pais e Mestres. 

Inicialmente a escola atendia a alunos moradores das quadras circunvizinhas, com 

turmas de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. Com o passar dos anos, passou também a 

oferecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1º segmento, no noturno. 

Com o crescimento da procura somente para as séries finais, foram implantadas turmas 

de 5ª e 6ª séries a partir de meados da década de 90, deixando assim de ser oferecido 

atendimento para turmas da antiga 1ª a 4ª séries. Em 2010 passou a atender estudantes de 

7ª séries, hoje 8º ano, daí a mudança na denominação da escola (Portaria nº 494 de 

09/12/2009 – CEF 102 Norte). Hoje também atende estudantes de 9º ano. Houve uma 

diversificação nas origens do público atendido. Atualmente, cerca de 70% dos alunos são 

oriundos das demais Regiões Administrativas, que, em sua maioria são trazidos pelos pais 

trabalhadores no Plano Piloto e que residem nas demais Regiões Administrativas e 

Condomínios. 

Desde a sua construção o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte exerceu com muita 

qualidade a sua função educativa e social. Por estar localizada no interior de uma quadra 

residencial militar, por muitos anos atendeu aos filhos desses profissionais quase de forma 

exclusiva. Depois, em função da procura, a escola passou a atender comunidades diversas, 

inclusive do entorno. 

Pelas boas referências de trabalho aqui realizadas, a U.E. tem, além de um bom conceito, 

uma procura de vagas que as vezes ultrapassa sua capacidade de atendimento. Já foram 

recebidos alunos com necessidades especiais (ANEE) cujas famílias foram orientadas a 

procurar esta, por profissionais do Hospital de Reabilitação da Rede SARAH, tamanha é a 

confiança no atendimento aqui realizado. 

Diante dos serviços prestados pelos profissionais do CEF 102 Norte e pelas boas 

referências divulgadas em todos esses anos de bons resultados nas comunidades atendidas, 
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é que esta U.E. pode ser considerada como Patrimônio Público em benefício da Comunidade 

Estudantil. 

Hoje, o CEF 102 Norte atende na modalidade de Ensino Fundamental – Anos Finais, 

organizado em Ciclos para as Aprendizagens, disposto na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional) e aprovado pelo Parecer – CEDF nº 225/2013 do Conselho 

de Educação do DF. Funciona nos turnos matutino e vespertino com turmas de 6º e 7º anos 

(1º Bloco para as Aprendizagens) e 8º e 9º anos (2º Bloco para as Aprendizagens), 

ressaltando a inclusão de estudantes portadores de necessidades educacionais especiais 

nos dois blocos. 

A referida Proposta Pedagógica, sinaliza rupturas com processos conservadores de 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, reorganizando o trabalho pedagógico com qualidade 

e compromisso com as aprendizagens de todos os estudantes. Ressaltamos que a PP – 2019 

está organizada no tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes 

estágios de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização 

de uma pedagogia diferenciada e sustentada no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e 

formativa, garantindo as aprendizagens. 

Há 7 anos, o Exército Brasileiro firmou parceria com o CEF 102 Norte, em especial o 

CCOMGEX, cuja ajuda tem sido providencial, muito importante e bem aceita. Os estudantes 

são convidados com frequência a participarem de solenidades cívico/militares, com 

transporte para conduzi-los. Alguns eventos foram e são realizados na escola, com 

apresentações militares, bandas de música, palestras etc. 

Soldados são disponibilizados para a manutenção das áreas internas e externas da parte 

física da U.E., inclusive jardins. Dessa parceria com o Exército Brasileiro, nasceu o Projeto 

Inclusão Digital uma parceria do CEF 102 Norte com a Motorolla, mediada pelo Exército que 

trouxe como benefício para a escola a aquisição de 40 tablets e uma lousa digital para cada 

sala de aula. A empresa também deu treinamento para os professores que estavam lotados 

na UE.  
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DADOS: 

MANTENEDORA: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

IDENTIFICAÇÃO: Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL: 
Centro de Ensino Fundamental 102 Norte 

CNPJ: 00.394.676/0001-07 

ENDEREÇO COMPLETO: SQN 102 – Bloco A – Mod. D - Asa Norte - Brasília, D.F. 

TELEFONE: 3901-1842 – WhatsApp Business 

E-MAIL: cef102norte.ppc@edu.se.df.gov.br 

LOCALIZAÇÃO: Escola Urbana 

INSTAGRAM: https://instagram.com/cef102norte?igshid=151uxt78ahoc 

AUTORIZAÇÃO: DELIBERAÇÃO 

DO CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO 

Ato de Portaria 003 de 12/01/2004 SEE/DF – Parecer 88/06 

Conselho de Educação do DF (Escola Classe) Portaria nº 

494 de 09/12/2009 (CEF) 

ETAPAS, FASES E 

MODALIDADES DE 

ENSINO/PROGRAMAS E 

PROJETOS ESPECIAIS DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA: 

Ensino Fundamental, anos finais, escola inclusiva. 

 

TURNO DE FUNCIONAMENTO: Matutino e Vespertino 

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO: Ensino Fundamental anos Finais: 6º, 7º, 8º e 9º anos. 

DATA DA FUNDAÇÃO: 17/06/1960 

REGISTROS: 
FEDF – Fundação Educacional do Distrito Federal – Decreto 

n° 4825, de 17/06/1960. 

UTILIDADE PÚBLICA: 

Oferecer educação de qualidade a toda população do Distrito 

Federal, articulando ações que proporcionem a formação de 

um cidadão ético, crítico com valores humanísticos e atuar 

na construção de saberes voltados para o conhecimento 

técnico-científico, ecológico, cultural e artístico. 

 

 

 

 

 

mailto:cef102norte.ppc@edu.se.df.gov.br
https://instagram.com/cef102norte?igshid=151uxt78ahoc


7 
 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

Fontes: 

▪ Governo Federal – Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

▪ Governo do Distrito Federal – Plano de Descentralização Administrativa e Financeira 

(PDAF) 

▪ Associação de Pais e Mestres (APM): contribuições, campanhas e eventos promovidos 

pela escola, doações. 

 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

Pavilhão Administrativo: 

 

01 hall de entrada 

01 sala de Secretaria, com divisória para a Mecanografia e banheiro privativo 

01 sala de Administração Geral 

01 sala de Direção 

02 banheiros: masculino e feminino 

01 corredor interno 

01 depósito/almoxarifado 

 

Pavilhão de Salas de Aula: 

 

01 laboratório de Informática 

01 sala de Arte 

08 salas de aula 

 

Pavilhão de Apoio: 

 

01 sala de Recursos 

01 sala do SOE 

01 sala de Professores 

01 sala de Leitura 
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01 sala de Coordenação 

02 banheiros: masculino/feminino 

01 banheiro para alunos portadores de necessidades educacionais especiais 

01 banheiro desativado que serve como depósito de materiais inservíveis. 

 

Pavilhão Logístico: 

 

01 banheiro de Agentes de Gestão Educacional 

01 cozinha 

01 depósito de merenda 

01 sala para os Agentes de Gestão Educacional 

01 refeitório, em fase de adaptação dos espaços. 

 

Pátio interno 

 

O pátio é utilizado para recreação, reuniões e eventos em geral. A UE não tem quadra de 

esportes. Os estudantes utilizam uma quadra de esportes comunitária, que fica fora dos 

limites da escola, situada defronte à mesma, para a prática de Educação Física. 

Instalações Externas: 

 

- 01 depósito de gás de cozinha nos fundos do prédio 

- 01 escada no portão de entrada com uma cobertura em toldo plástico 

- Alambrado em tela de 1,5m de altura, que circunda a escola, tendo um portão principal de 

entrada, um lateral (acesso para cadeirantes) e um pequeno portão nos fundos. 

-Rampa de acessibilidade. 

RECURSOS HUMANOS 

 

O CEF 102 Norte possui o seguinte quadro de Recursos Humanos: 

 

1 Diretora 

1 Vice-diretora 

1 Supervisor Pedagógico 

1 Chefe de Secretaria 

1 Apoio Técnico-administrativo - Secretaria 

3- Apoios pedagógicos (magistério readaptados) 

1-Apoio pedagógico com restrição sala de aula 
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1 merendeira (readaptada) que executa serviços de mecanografia, arquivo e outros serviços 

de apoio técnico-administrativo. 

1-auxiliar de limpeza e conservação (carreira assistência) 

 

 

1 Orientadora Educacional 

2 Coordenadoras Pedagógicas (mat./vesp.) 

1 Professor de Sala de Leitura (readaptado) 

2 Professores de Sala de Apoio/Recursos 

20 Professores regentes (matutino/vespertino, efetivos e contratos temporários) 

2 Agentes de Gestão Educacional de Copa e cozinha - Terceirizados 

6 Agentes de Gestão Educacional de Conservação e limpeza - Terceirizados 

4 Agentes de Gestão Educacional de Vigilância - Terceirizados 

2 Profissionais no Laboratório de Informática (carreira magistério e assistência) 

 

Dessa forma o quadro atual de Recursos Humanos consta de 50 funcionários. 

 

CORPO DE FUNCIONÁRIOS 

 

Equipe Gestora 

 

Diretora: Eunice Rodrigues Silva 

Vice-diretora: Lilian de Queiroz Pereira 

Supervisor Pedagógico: Cláudio Barbosa 

Chefe de Secretaria: Cleide Alves Nascimento 

 

Apoio Administrativo 

 

Técnico Administrativo  

(Secretaria Escolar): Daniel Dias Rio Branco 

   Maria da Paz Soares Nora 

 

Apoio Direção 

 

Marcela Eça de Oliveira Ximenes 

Maria de Lourdes Maia 

Renata Lacerda dos Santos 
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Sheilla Almeida Pacheco 

Virgínia Ferreira Mello 

 

Coordenação 

 

Rafaela Gerude Sales Henley de Castro 

Solange Maria Duque de Lima 

 

Corpo Docente 

 

Ana Raquel de Mesquita Garcia 

Arabela Miranda da Silva 

Bárbara Machado Monteiro Costa Sato 

Fabiola de Oliveira Fernandes Pinheiro 

Flávia Rech Abati 

Gilberto Oliveira Brandão 

Hudson Martins Xavier 

Jéssika Vasconcelos de Oliveira 

Júlio César Teixeira da Silva 

Lilene Regina Freitas Ferreira 

Lúcia Giselle S. de Sousa 

Marcos Eduardo Santos Diniz 

Maria das Vitorias Azevedo de Almeida 

Maria imaculada de Souza 

Mônica Angélica Silva de Souza 

Patrícia Helena Costa Rodrigues 

Paulo Cesar Machado Moreira 

Rúben de Jesus Reis Silva 

Tereza Cristina Lima Magalhães 

Vanessa Daldegan Gomes de Lima 

 

Orientadora 

 

Gabriella Costa Fontes Lima 

 

 

 



11 
 

Sala de Apoio/Recursos 

 

Maria das Vitórias Azevedo de Almeida 

Adriana Quidute Teles 

 

Sala de Leitura 

 

Lourenço Francisco Dutra Junior 

 

Terceirizados 

 

Merenda 

 

Conceição de Maria Oliveira 

Maria F. de Oliveira 

 

Agentes de Gestão Educacional de Vigilância 

 

Antoniel Ferreira de Souza 

Helson de Souza 

José Carlos Nunes da Silva 

Wellington Barros Ribeiro 

 

Conservação e limpeza  

Raimunda Iraniuda de Carvalho Dias 

José Linhares 

Marluce Gomes da Silva 

Heleni Araújo Farias 

Marcos Vinícius de Sousa Santos 

Nathalícia Alves Lima da Cunha 

 

Educador Voluntário Social 

Elaine Ferreira da Silva Santos 

Fabíola Rangel Conde 

Letícia Holanda Fernandes 

Maria Daniela dos Santos 

Yuri Caetano 



12 
 

 Diagnóstico da Realidade Escolar 
 

Para melhor atender este elemento construtor da PP, a escola realizou um questionário 
para os estudantes, seus responsáveis e professores, buscando características sociais, 
econômicas e culturais da comunidade. Gráfico de respostas do Formulários Google. 
 
Questionário para os Estudantes 

 

1. Qual é o seu sexo/gênero? 

 

2. Como você se autodeclara? 

 

3. Onde você nasceu? 
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4. Marque com quem você mora atualmente. 

 

5. Onde você mora? 
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6. Onde você estudava no ano letivo anterior? 

 

7. Com quem você mora atualmente? 

 

8. Quantos membros da sua família moram com você? 
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9. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 

 

 

10. Assinale o quanto você concorda com cada uma das afirmações abaixo: 

 

 

11. Assinale abaixo as discriminações que você já sofreu nesta escola: 
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12. Como você vai para escola na maioria das vezes? 

 

 

13. Você tem smartphone? 

 

 

14. Você tem acesso à computador? 
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15. Assinale as alternativas onde você tem acesso à internet 

 

 

16. Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou de internet 

 

 

 

17. O que você tem o hábito de ler? 
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18. Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema ou teatro? 

 

 

 

19. O quanto você gosta de estudar ou ter aulas de cada disciplina? 

 

 

 

20. O quanto você gosta de estudar ou ter aulas de cada disciplina? 
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21. Quanto a indisciplina sua e dos sus colegas atrapalha seu aprendizado? 

 

22. Como você percebe o estado as instalações das áreas adjacentes da escola? 

 

23. Sobre a nossa escola, assinale como você percebe os atendimentos e serviços a seguir. 

 

24. Como você considera a qualidade dos itens a seguir? 
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25. Em relação às regras de boa convivência, marque com que frequência as situações 

abaixo ocorrem em sua escola. 

 

 

Questionário para os(as) Professores(as) 

 

1. Qual o seu sexo? 

 

2. Qual a sua faixa etária? 
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3. Como você se autodeclara? 

 

4. Onde você mora? 

 

 

5. Você já foi vítima de algum tipo de violência nesta escola? 

 

0

5

10

15

20

25

Onde você mora ?

Águas Claras Cruzeiro Jardim Botânico Lago Norte

Lago Sul Núcleo Bandeirante Plano Piloto Sobradinho

Sudoeste Taguatinga
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6. Há quantos anos você trabalha como professor? 

 

7. Há quantos anos você trabalha nessa escola? 

 

8. Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se 

encontra neste momento? 
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9. Durante os últimos três anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 

horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino 

aprendizagem na sua área de atuação? 

 

10. Quantas vezes por semestre você vai ao cinema, museu, teatro ou feiras culturais? 

 

11. Assinale o que você costuma assistir na TV/plataformas de internet. 

 

 

 

 

 



24 
 

12. A unidade de ensino oferece computadores aos professores? 

 

13. A unidade de ensino oferece acesso a internet? 

 

14. Como você avalia o estado das instalações das áreas adjacentes da escola: 

 

15. Como você avalia os atendimentos a seguir: 
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16. Como você percebe a qualidade dos itens a seguir: 

 

 

 

17. Qual é o seu grau de escolaridade? 

 

18. Nos últimos dois anos você participou de algum curso de aperfeiçoamento e/ou 

especialização na sua área de atuação? 
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19. Como você faz o seu planejamento de aulas para o ano? 

 

 

20. Quais as ações realizadas afim de atingir os objetivos de aprendizagem não 

alcançados pelo estudante. 

 

 

Questionário para os Responsáveis – 60 respostas 

 

1. Qual é o seu grau de parentesco com o estudante? 
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2. Qual é a sua faixa etária? 

 

 
 

3. Qual é a faixa de renda mensal da família? 

 

 
 

4. Qual é o grau de escolaridade da mãe? 
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5. Qual é o grau de escolaridade do pai? 

 

 
 

6. Qual é o grau de escolaridade de outro responsável (se houver)? 

 

 
 

7. Marque todas as alternativas que você utiliza para incentivar o(a) seu (sua) filho(a) ou 

tutelado (a) estudar. 
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8. Como você percebe os atendimentos a seguir? 

 

 
 

9. Como você percebe a qualidade dos serviços a seguir? 

 

 
 

10. Marque a alternativa que melhor te representa sobre a Associação de Pais e Mestres 

(APM) ou Associação de Pais, Alunos e Mestres (APAM). 
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11. Marque a alternativa que melhor te representa sobre o Conselho Escolar. 

 

 
 

12. Assinale quantas vezes ao ano você frequenta espaços culturais. 

 

 

 
Levantamento de Índices 

Consolidação dos dados da escola 

 

Levantamento de Índices  

Consolidação dos dados da escola 2018 

 

Aprovados Reprovados Abandono 

401 16 --- 

 

2019  

Matrículas 

 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

74 97 107 110 
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Distorção idade/ano - 2019 

6º ano 7º ano 8º ano 9ºano 

01 02 02 06 

 

 

Estudantes ANEE /TEF’S - 2019 

 6º ano 7º ano 8º ano 9ºano 

ANEE 4 5 2 2 

TEF’S 2 12 9 5 

 

 

Parâmetros do IDEB 

 

Centro de Ensino Fundamental 102 Norte 

 

8ª série/9º ano 

Ano 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Metas projetadas - - 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5 

IDEB observado - 4,2 4,5 4,9 4,5 - - 
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Função Social da Escola 
 

Garantir a todos os educandos condições de viver plenamente a cidadania, cumprindo 

seus deveres e usufruindo seus direitos bem como proporcionar o sucesso escolar no prazo 

legalmente estabelecido erradicando distorções e a cultura da repetência, promovendo assim 

as aprendizagens e a formação do ser humano multidimensional por meio de uma educação 

integral e de qualidade pautada na Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, como coloca as Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens do Distrito Federal. 

. 

Se a educação sozinha não transforma a 

sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 
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Princípios 

 

Num mundo em constantes transformações, a educação escolar apresenta-se como 

instrumento mediador das relações estabelecidas entre o homem e a sociedade. E, como 

prática social, não está dissociada de outras práticas que permeiam, igualmente, o processo 

de interação humana. Toda proposta curricular é estabelecida socialmente, historicamente e 

culturalmente, é a manifestação do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. 

Imbuída de uma natureza política, a educação, forjada no espaço escolar, desenvolve, 

no educando, habilidades capazes de fazê-lo recriar o mundo e a si próprio, na busca de uma 

cidadania efetivamente participativa, focada na valorização e no respeito à diversidade. 

Assim, destaca-se os Princípios Epistemológicos que expressam conhecimento, crenças, 

valores, atitudes, relações e integração, que consideramos fundamentais dentro da 

perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: Teoria e prática, 

Interdisciplinaridade, Contextualização e Flexibilização. 

Princípio da unicidade entre Teoria e Prática – Para garantir a unicidade da teoria-

prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados 

para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamentos e dúvidas. 

Princípio da Interdisciplinaridade – Favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as 

diferentes áreas de conhecimento, ultrapassando a fragmentação do conhecimento e do 

pensamento. 

Princípio da Contextualização – Dá sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e procedimentos didático-pedagógico, propiciando relação entre dimensões 

do processo didático. 

Princípio da Flexibilização – Garante às escolas autonomia de sua proposta 

pedagógicas, considerando especificidades locais e regionais, enriquecendo o trabalho com 

outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 

Tendo como base esses Princípios Epistemológicos é que evidenciamos uma educação 

emancipatória e de princípios da Educação Integral executando ações articuladas entre 

educação e sociedade. 

Ação de Integralidade – A Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral 

de todos os estudantes, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, 

com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 
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Transversalidade – A Transversalidade esta entendida dentro de uma concepção 

Interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas 

reais dos estudantes e da comunidade. 

Diálogo Escola e Comunidade – Na Educação Integral é necessário a transformação 

da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do 

mundo e da vida, como um polo de trocas culturais e de afirmação de identidades sociais. 

Territorialidade – Significa romper com os muros da escola, afinal a educação não se 

restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. 

Trabalho em Rede – Torna-se necessário entender que todos devem trabalhar em 

conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todos os estudantes pois ele, não é só do professor ou da escola. É 

responsabilidade de todos pela educação e pela formação do educando. 

 

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOSDO CURRÍCULO INTEGRADO 

 

• Princípio de unicidade entre teoria e prática; 

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização; 

• Princípio da flexibilização; 
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PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Como escola pública que somos, devemos seguir os Pressupostos Teóricos do 

Currículo em Movimento que preconizam uma Educação Integral. Com base em leituras 

realizadas, concebemos que um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as 

necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes vem a ser uma Educação Integral. 

Ressaltamos que estamos tratando de Educação Integral e não de Educação em Tempo 

Integral. A Educação Integral faz parte de um conjunto articulado de ações por parte do 

Estado, não se preocupando apenas com o desenvolvimento intelectual, mas também do 

físico, do cuidado com sua saúde, além do oferecimento de oportunidades para que desfrute 

e produza arte, conheça e valorize a sua história e seu patrimônio cultural, tenha uma atitude 

responsável diante da natureza, aprenda a respeitar os direitos humanos e os das crianças e 

adolescentes, seja um cidadão criativo, empreendedor e participante, consciente de suas 

responsabilidades e direitos, respeitando as diferenças e promovendo a convivência pacífica 

e fraterna entre todos, ou seja, preconizando a importância do desenvolvimento humano em 

todas as suas dimensões. 

 

• Princípio do respeito à dignidade humana; 

• Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

• Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

• Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se; 

• Princípio do direito a ser diferente. 
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Missão e objetivos da educação, do ensino 

e das aprendizagens 

 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), é ampliar os espaços, os 

tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, 

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir 

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a 

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação 

entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: oficinas; 

participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos 

voluntários– conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento 

de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção 

de painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente 

de transformação social e de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer 

do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os para a vida.  

 

Objetivo geral 

 

Oferecer e garantir a todos os estudantes, de forma inclusiva, o direito de aprender; um 

ensino de qualidade, interdisciplinar e contextualizado, que contemple o ser humano 

multidimensional, com senso crítico e participativo, apto para a prática social; integrando 

escola-família-comunidade com fundamentação na Base Nacional Comum Curricular, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes 

Pedagógicas para Organização escolar em Ciclos para as Aprendizagens da Secretaria de 

Estado de Educação do DF. 

 

Objetivos específicos 

 

Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.  
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➢ Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

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

letramentos.  

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

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

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

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.  

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

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

permanência e formação integral dos estudantes.  

➢ Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes 

éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do 

protagonismo infanto-juvenil.  

➢ Implementar e executar as políticas públicas de educação, assegurando a qualidade, a 

equidade e a responsabilidade social de todos os envolvidos.  

➢ Assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos.  

➢ Assegurar o processo de avaliação institucional mediante mecanismos internos e 

externos, a transparência de resultados e a prestação de contas à comunidade. 

➢ Assegurar mecanismos de suporte para a utilização, com eficiência, dos recursos 

descentralizados.  

➢ Promover a adaptação e a integração dos estudantes portadores de necessidades 

educacionais especiais.  

➢ Fornecer melhores condições e assistência aos estudantes com dificuldades no processo 

ensino-aprendizagem.  

➢ Permitir ao corpo docente e funcionários, a participação em cursos de formação 

continuada.  

➢ Dar condições de atendimento satisfatório, pelos profissionais da sala de recursos, aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais.  

➢ Melhorar o índice de aprovação com qualidade de ensino.  

➢ Reduzir o índice de evasão escolar.  

➢ Aprimorar a Avaliação Institucional.  

➢ Garantir o acesso, atendimento e permanência do estudante com necessidades 

educacionais especiais, preferencialmente em classes comuns.  

➢ Reduzir a defasagem idade x ano.  

➢ Fortalecer o Conselho Escolar.  

➢ Garantir o cumprimento mínimo de 1000 (mil) horas anuais, distribuídas em, no mínimo 

200 (duzentos) dias letivos, conforme preconiza a LDB da Educação Nacional.  
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➢ Manter continuamente a atualização dos dados do IEDUCAR, obedecendo às diretrizes 

da SEDF.  

➢ Promover a integração família / escola.  

➢ Fortalecer parcerias com outras entidades como Batalhão Escolar, Conselho Tutelar, 

Vara da Infância, Promotoria da Educação e outras.  

➢ Melhorar as relações profissionais e interpessoais no ambiente escolar.  

➢ Fomentar no ambiente da escola, a cultura de participação e de comprometimento, 

mediante o redimensionamento de papéis vivenciados.  

➢ Melhorar as condições das instalações da escola, com o apoio dos órgãos competentes.  

➢ Adequar o quadro de funcionários, com o apoio dos órgãos competentes.  
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Fundamentos teóricos metodológicos 

 

A Constituição  Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de 

ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: 

a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para acesso 

e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

a  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; a  valorização dos profissionais 

do ensino e a garantia de padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta 

Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da 

elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de 

trabalho, segundo a PP da unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos.  

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas 

da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos 

profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e habilidades 

essenciais à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação Básica, conforme 

com o que define o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas 

e redes de ensino das Unidades Federativas, assim como as PP's de todas as unidades 

escolares públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados 

pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da 

Proposta Pedagógica, mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de 

ensino. É importante destacar que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a 

organização do trabalho pedagógico nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas 

(conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas 

(linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania). 
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Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as 

competências apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade escolar, 

um dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 

4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que 

compõem a realidade, os contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente uma 

escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas 

pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do 

desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para 

exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade e para se constituírem como 

agentes de transformação social, conforme proposto no Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (LDB nº 9394/96), no Plano Nacional de Educação 

(PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação 

teórico-metodológica da PP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o 

Currículo em Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, 

dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, 

a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos 

transversais e a concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das 

aprendizagens - formativa. 

Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à 

formação humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir 

uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da 

educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de 

construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às 

especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive quanto 

à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, 

ampliando as possibilidades de sucesso escolar.  

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural. 
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Concepções Teóricas que Fundamentam 

as Práticas Pedagógicas 

 

A presente Proposta Pedagógica considera o estudante como ser original e criativo, que 

aprende na vida social e no espaço escolar; que tem potencialidades e necessidades de 

interagir e de refletir sobre a diversidade de conhecimentos humanos; que tem direito de 

acesso ao conhecimento na sua complexidade, prática e teórica; que modifica o que sabe 

constantemente; que participa da construção do saber escolar e que é um produtor de cultura. 

Promove uma educação para além da escola, que busque ensinar na perspectiva de instigar, 

provocar, seduzir o outro para o desejo de aprender, por meio de relações que possam ser 

estabelecidas entre conteúdos e a realidade dos estudantes. Nessa perspectiva, o ser 

humano em formação é o multidimensional e a Educação Integral voltada para a prática 

social. 

Nessa perspectiva, a organização de métodos de ensino parte do diagnóstico feito pelo 

professor, dos conhecimentos organizados das disciplinas e dos domínios prévios dos 

estudantes. Tem como fundamento a Teoria Crítica e a Pós-Crítica explícita no Currículo em 

Movimento da SEDF. 

O conhecimento será trabalhado segundo as regras da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural. A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância 

dos sujeitos na construção da história. Sendo assim, o estudo dos conteúdos curriculares 

tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na 

escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre sujeitos, por meio da 

linguagem que revela os dessa forma, a educação é entendida como o ato de produzir, direta 

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

coletivamente pelo conjunto dos homens. 

No sentido da Psicologia Histórico-Cultural, destaca-se o desenvolvimento do psiquismo 

e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a 

educação como fenômeno de experiências significativas. Sendo assim, a aprendizagem não 

ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo aos estudantes a interação 

e o aprendizado colaborativo. 

Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da 

prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 

chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social 

onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições 

distintas, condição para que travem uma relação fecunda na compreensão e 
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encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo aos 

momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social 

(problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compreensão e 

solução (instrumentação) e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da 

própria vida dos alunos (catarse). 

A prática educativa obedecerá aos seguintes princípios: 

➢ Os trabalhos serão realizados ao longo do ano, com organização e planejamento 

baseados nos princípios éticos e democráticos. 

➢ As atividades serão desenvolvidas por pressupostos teóricos que envolvam a 

integração dos conteúdos com as diversas áreas de conhecimento por meio da 

Interdisciplinaridade. 

➢ As ações pedagógicas serão inseridas e ou estabelecidas num contexto onde 

prevaleça a aprendizagem do estudante, tornando menos rígida e cansativa a ação 

do ensinar e do aprender. 

➢ Valorização das potencialidades, a história e as condições sócio- econômicas dos 

indivíduos com a visão voltada ao desenvolvimento da autonomia emocional e 

intelectual, assim como do pensamento crítico, o que favorecerá na melhoria da 

qualidade de vida na sociedade/prática social. 

➢ A busca da melhoria na prestação de serviços de qualidade, no que se refere à 

qualidade da educação dada, é uma constante na instituição. 

➢ Educar com amor, firmeza e limites. 

➢ Trabalhar em equipe, com base na ética e responsabilidade nas ações. 

➢ Enfatizar os valores imprescindíveis ao exercício da cidadania, tais como: liberdade, 

competência, respeito, responsabilidade, solidariedade e disciplina. 

➢ Cultivo de um ambiente prazeroso, por intermédio de ações que estimulem a prática 

da solidariedade, da confraternização e das manifestações culturais e artísticas. 

➢ A Organização Curricular será fundamentada com base no Currículo em Movimento 

da Educação Básica, nas Diretrizes Pedagógicas do 3º ciclo para as Aprendizagens, 

nas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, abraçando as Teorias Crítica e 

a Pós-Crítica e na Pedagogia Histórico-Crítica explícitas no Currículo em Movimento 

da SEDF para o Ensino Fundamental de 9 anos - Anos Finais (2º Bloco), 

perpassando pelos principais objetivos: 

➢ Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 

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

a Sustentabilidade; promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno 
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domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, 

permitindo vivências de diversos letramentos. 

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

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

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

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial. 

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

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

permanência e formação integral dos estudantes. 

➢ Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

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

perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

O currículo será constituído pela Base Nacional Comum Curricular (Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, História, Ciências Naturais, Arte e Educação Física) e pela Parte 

Diversificada (Língua Estrangeira Moderna e Projeto de Proteção à Vida). 

Tendo como base legal e com fundamento pedagógico, a Lei nº13.146 de 06/07/2015 

que trata da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, é apresentada na 

perspectiva de um trabalho pedagógico transversal em todas as áreas do conhecimento. 

De acordo com a Lei nº 10.639/03 será ministrado o conteúdo “Cultura Afro-Brasileira e 

Africana” no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte, Literatura e 

História Brasileira. 

O tema “Serviço Voluntário” também fará parte da organização curricular, de forma 

interdisciplinar, de acordo com o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 2007 (DODF de 

28/08/07). 

A proposta também é oferecer um ambiente educativo rico em recursos, materiais 

didáticos atrativos e diversificados e situações problematizadoras, que contemplem todas as 

áreas do conhecimento disponibilizadas aos estudantes, promovendo a reconstrução das 

aprendizagens por meio da ação investigativa e criadora. Estabelecer uma nova relação com 

o mundo que os cerca. 
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Organização do Trabalho Pedagógico da 
Escola 
 

O CEF 102 Norte está organizado em Ciclos para as Aprendizagens. Atende na 

modalidade Ensino Fundamental Anos Finais, com turmas de 6° e 7° anos (1º bloco) no 

vespertino, 8° e 9° anos (2º bloco) no matutino, com a inclusão de estudantes portadores de 

necessidades educacionais especiais. Entende-se que “a escola não pode ser vista como um 

depósito de crianças para ocupar tempo ocioso ou para passar o tempo. Existe uma 

intencionalidade educativa”. (MAURICIO, 2009). Com isso, todas as atividades são 

entendidas como educacionais e curriculares. 

Compreende-se que a escola é um polo irradiador da cultura e que a educação tem a ver 

com questões mais amplas, e que é um lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, 

valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades que, 

somados ao saber acadêmico, constituem o currículo necessário para a vida em sociedade 

e a formação do estudante com base na Educação Integral, ser multidimensional. 

O artigo 22 da LDB 9394/96, preconiza: “A educação Básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornece-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

A escola não é só um espaço físico. É um clima de trabalho, uma postura, um modo de 

ser, conforme Paulo Freire (1993). O CEF 102 Norte tem um clima de trabalho e democrático 

por basear-se na gestão democrática. A relação escola-comunidade é dialógica. Embora 

ainda não se tenha uma participação em grande escala desse setor, a escola oportuniza 

mecanismos institucionais para viabilizar mais o estreitamento desses sujeitos por acreditar 

que as famílias devem ser inseridas por direito e para torná-los corresponsáveis pela 

aprendizagem dos filhos/estudantes em benefício do sucesso escolar almejado por todos. 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal tem como Educação Especial a 

acessibilidade do estudante com necessidades educacionais especiais à educação de 

qualidade, preferencialmente em ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de 

oportunidades educacionais favorecedoras de sua formação pessoal. 

O CEF 102 Norte compreende a educação inclusiva como processo primordial para a 

formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma educação 

voltada ao respeito às diferenças. Sabe-se que a educação pautada no indivíduo lhe 

possibilita o alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social. Por isso, a 

Sala de Recursos do CEF trabalha com objetivos que viabilizam condições reais de oferta de 

educação inclusiva, como: 
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Sensibilizar os alunos da escola no processo de inclusão e na convivência com os ANEE’s. 

Estabelecer parceiras efetivas com os professores para consolidar a inclusão dos ANEE’s. 

Desenvolver parceira entre Sala de Recursos com a disciplina de Educação Física para 

execução do Projeto Jogos Interclasses. 

Equipar a Sala de Recursos com materiais pedagógicos e com enviados do MEC  

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes no processo ensino aprendizagem, 

considerando suas necessidades específicas.  

 

Importante destacar que o CEF 102 Norte tem atuação do Serviço de Orientação 

Educacional (SOE), objetivando às necessidades dos estudantes por meio do 

estabelecimento de um vínculo de confiança, ajudando no desenvolvimento da autonomia e 

amadurecimento como ser humano integral, acompanhando as aprendizagens e apoiando os 

professores para o êxito do processo educativo dos estudantes. 

Um espaço muito importante para o CEF 102 Norte é a Biblioteca escolar com propostas 

de atuar, estimular e organizar o processo de leitura para que, por meio dela, o estudante 

aumente seus conhecimentos, sua capacidade crítica e reflexiva que lhe permitam atuar 

melhor na sociedade. Portanto, a Biblioteca escolar do CEF oportuniza as seguintes ações: 

➢ Estimular o estudante a frequentar as dependências da sala de leitura desmistificando 

a figura do livro como um objeto inatingível; 

➢ Proporcionar um espaço para que os professores promovam aulas de reforço no 

período contrário ao das aulas dos estudantes; 

➢ Buscar a valorização física do livro, na busca para que os estudantes tenham cuidados 

no manuseio e responsabilidades no que tange aos prazos de sua devolução. 

➢ Fomentar o projeto de Leitura da escola. 

➢ Proporcionar um espaço agradável de leitura no horário do intervalo. 

➢ Auxiliar os estudantes nos momentos de pesquisas e realização de atividades 

solicitadas pelos professores. 

➢ Participar ativamente da feira do Livro de Brasília. 

➢ Renovar constantemente o acervo dos livros com o apoio das parcerias, SEDF, equipe 

gestora e estudantes. 

➢ Estimular a leitura de toda a comunidade escolar. 

➢ Organizar a escolha, recepção, recolhimento e distribuição do PNLD. 

➢ Garantir o empréstimo dos livros didáticos para todos os estudantes.  

A atuação do Laboratório de Informática no CEF 102 Norte possibilita ao corpo docente, 

discente e comunidade escolar a utilização do Laboratório de Informática, como recurso 
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tecnológico e pedagógico no processo constante de construção do conhecimento; permitindo 

a inclusão digital para melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem. Os objetivos 

de atuação são: 

➢ Oportunizar a iniciação científica que contribuirá para a formação integral do 

estudante; 

➢ Favorecer a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais; 

➢ Fomentar a implantação do Projeto de Inclusão Digital –  

➢ Auxiliar os estudantes e os professores na utilização das lousas interativas e tablets 

nas aulas. 

➢ Proporcionar um ambiente agradável para o estudo no laboratório. 

➢ Manter em perfeito estado todos os recursos tecnológicos utilizados para 

complementar as atividades pedagógicas. 

É importante ressaltar que o processo de escolarização  pressupõe a aprendizagem 

conectada a vida e ao universo de interesses e de possibilidades dos adolescentes e 

jovens. Dessa forma a organização e funcionamento do CEF 102 Norte no ano de 

2020/2021 ficam assim estabelecidos: Jornada de 5h relógio diária de atividades 

pedagógicas, incluindo o tempo do 1° intervalo para o lanche e o tempo do 2º intervalo 

destinado  a higienização e intervalo cultural. 

É importante ressaltar que o interval cultural como objetivo de proporcionar momentos 

de integração, que sejam agradáveis e alimentem a mente com sensações positivas, 

aproximação pessoal, ampliação do repertório artístico, que culmina na ampliação do 

conhecimento dos estudantes e é o momento em que a equipe gestora trabalhará 

diretamente com os estudantes. 

 Vale ressaltar que o plano de ação (apêndices) e planejamento (apêndices) dos 

professores desta escola é uma etapa fundamental para a organização pedagógica e 

cronológica dos conteúdos e dos objetivos de aprendizagem. A construção desses 

materiais se dá ainda na semana pedagógica quando os professores se reúnem por 

disciplina e posteriormente por área de conhecimento, assim como, a atuação dos 

demais serviços, como: Sala de Recurso, SOE, Laboratório de Informática, Sala de 

Leitura e SEAA. 

Além disso, por acreditarmos que a valorização do professor passa por diversos fatores e é 

um dos grandes desafios e que a atuação do docente tem impacto dentro e fora de sala de 

aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola e no progresso do país. 

No CEF 102 Norte o professor deve receber os recursos necessários para realizar sua função 

e ter voz ativa na elaboração dos projetos da escola. E com o intuito de trabalhar essa 

valorização o CEF 102 Norte realiza confraternizações esporádicas como forma de 

acolhimento e agradecimento pelo trabalho realizado pela equipe, desenvolve 
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confraternizações para homenagear os educadores no dia dos professores, disponibiliza 

recursos materiais e didáticos adequados para a atuação docente e entrega de 

lembrancinhas em algumas reuniões.  

 

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

O trabalho pedagógico do CEF 102 Norte parte de uma concepção humanista de educação, 

tendo como base o Currículo em Movimento da SEEDF e a fundamentação teórica de alguns 

pensadores: • Jean Piaget: Em “As Leis do Equilíbrio”, diz que para a aprendizagem 

acontecer é preciso o desequilíbrio, algumas incertezas, para assimilar novas informações, 

formulando hipóteses sobre elas e surgirá, então, a acomodação e o reequilíbrio. • Lev 

Semenovick Vygotsky: A construção do conhecimento se dá de acordo com o seu ambiente 

histórico e social, um ir e vir constante do nível real (autonomia) para o nível de conhecimento 

potencial (possibilidade). • David Paul Ausubel: Quando o aluno coloca significado no que 

aprende, ou seja, faz a relação da teoria com o mundo real, então, acontece a assimilação 

dos conteúdos. Uma concepção de metodologia que considere e respeite o fazer humano 

deve ter a característica da construção e transformação contínua, procurando permanente 

evolução. • Paulo Freire: A proposta de Freire parte do Estudo da Realidade (fala do 

educando) e a Organização dos Dados (fala do educador). Nesse processo surgem os Temas 

Geradores, extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Os conteúdos 

de ensino são resultados de uma metodologia dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido 

na ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos 

necessários dos quais se parte. O importante não é transmitir conteúdos específicos, mas 

despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão de conteúdos 

estruturados fora do contexto social do educando é considerada "invasão cultural" ou 

"depósito de informações" porque não emerge do saber popular. Portanto, antes de qualquer 

coisa, é preciso conhecer o aluno. Conhecê-lo enquanto indivíduo inserido num contexto 

social de onde deverá sair o "conteúdo" a ser trabalhado. • Assim sendo, "não se admite uma 

prática metodológica com um programa previamente estruturado assim como qualquer tipo 

de exercícios mecânicos para verificação da aprendizagem, formas essas próprias da 

"educação 97 bancária", onde o saber do professor é depositado no aluno, práticas essas 

domesticadoras. (BARRETO, s.d. p. 4). O relacionamento educador-educando nessa 

perspectiva se estabelece na horizontalidade onde juntos se posicionam como sujeitos do ato 

do conhecimento. Elimina-se portanto toda relação de autoridade uma vez que essa prática 

inviabiliza o trabalho de criticidade e conscientização. • Anton Makarenko: Ele defendia que 

era preciso formar crianças capazes de dirigir a própria vida no presente e a vida do país no 
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futuro. Exercícios físicos, trabalhos manuais, recreação, excursões, aulas de música e idas 

ao teatro faziam parte da rotina. A escola tinha que permitir o contato com a sociedade e com 

a natureza, ou seja, ser um lugar para o jovem viver a realidade concreta e participar das 

decisões sociais. Fazendo um recorte das idéias expressas pelo educador Antônio Carlos 

Libâneo (1991), ”podemos dizer os métodos de ensino são as ações do professor pelas quais 

se organizam as atividades de ensino e dos alunos para atingir objetivos do trabalho docente 

em relação a um conteúdo específico”. A escolha e a organização dos métodos de ensino 

pelos educadores devem considerar fundamentalmente a unidade ou a relação, 

objetivos/conteúdos/métodos de ensino. Tal fazer não tem receitas prontas ou se constitui 

em um método. Partindo da pluralidade e diversidade da essência humana, desafiá-la, 

questioná-la, ampliá-la não podem ser ações únicas, devendo ser inspiradas por princípios 

claros, mas adaptadas a cada indivíduo e situação com engenho e arte. Na prática escolar 

são as reflexões metodológicas que, fundadas nas concepções de homem, mundo, 

sociedade e educação, num diálogo vivo, questionador, que dimensiona o conhecimento 

histórico das experiências sociais, contextualizam o ser como humano e a sociedade como 

espaço vivencial. Enfim, a metodologia do CEF 102 Norte deve ser: • Questionadora: na 

medida em que apresenta as contradições básicas da vida com problemas que desafiam as 

pessoas nela envolvidas; • Integradora: na medida em que possibilita às pessoas captarem 

o desafio e relacionarem com todas as dimensões da vida; 

• Crítica: na medida em que oportuniza a busca das causas dos problemas existenciais, 

sociais e políticos. • Impulsionadora da ação: na medida em que, ao responderem os 

desafios, as pessoas sintam-se comprometidas no processo de transformação de sua 

realidade; • Dialógica: na medida em que elas são chamadas a conhecer, a elaborar o seu 

conhecimento, quando se encontram em autêntica comunicação com outras pessoas; • 

Criativa: na medida em que oferece a elas a possibilidade de construir seu saber, partilhando 

suas experiências, inventando e reinventando seu mundo, criando sua cultura e forjando seu 

destino como seres históricos; • Permanente: na medida em que, considerando os alunos 

como seres inacabados, numa realidade igualmente inacabada, dá-lhes a chance de 

refazerem, na ação-reflexão, constantemente, sua realidade existencial, tendo em vista sua 

plena libertação, em busca do saber. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sala de Recurso 

  

O Atendimento Educacional Especializado diferencia-se ao longo do seu desenvolvimento por trabalhar acolhendo as diversidades em um 

extenso processo educativo.  

A oferta do atendimento educacional especializado da sala de recursos é um direito do estudante com diagnóstico médico. Os atendimentos 

da sala de recurso acontecem de acordo com a portaria própria e os estudantes são atendidos individualmente ou em pequenos grupos com 

atividades que complementem e promovam a inclusão do estudante dentro do processo de ensino aprendizagem. 

A parceria entre os profissionais da sala de recurso e os professores regentes auxilia nas adequações curriculares que respondem às 

diferentes necessidades dos estudantes no contexto escolar, favorecendo a construção de estratégias para a melhor compreensão acerca das 

potencialidades e limitações existentes em sala de aula.  

  

 

  

Equipe Especializada de Apoio de Aprendizagem (EEAA) 

  

Além do trabalho do SOE, a escola conta com a atuação da Equipe Especializada de Apoio de Aprendizagem (EEAA) da SEEDF que se 

constitui em um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação específica para esses 

atendimentos. Esse serviço tem como objetivo contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem 

como, colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma harmonia nas 

relações no ambiente da escola / família / educadores.  

 

 

 



50 
 

Coordenação Pedagógica 

 

A coordenação pedagógica tem sido exercida por duas coordenadoras, escolhidas no início do ano pelo grupo de professores, e cumprindo 

a carga horária estabelecida por meio de portaria publicada pela SEEDF. É um espaço destinado a estudo, análise de caso de alunos, 

agendamento com pais preparação de material, discussão de temas pertinentes à prática pedagógica, troca de experiência, capacitações em 

serviço e formação.  

Coordenar práticas pedagógicas, além de se fazer presente nas situações cotidianas da escola, engloba estar atualizado com as políticas 

e orientações educacionais, buscando  

colocá-las em práticas na instituição de trabalho em consonância com a realidade da comunidade de inserção da escola e com o apoio do corpo 

docente devidamente orientado.  

O trabalho do coordenador norteia o desenvolvimento de toda a prática pedagógica no cotidiano escolar. A ele é atribuído funções de 

orientar, coordenar, propor alternativas de trabalho para melhorar o ensino e a aprendizagem, mediar conflitos, dialogar com as famílias, planejar 

e estruturar eventos culturais e pedagógicos entre outras.  

Participam das coordenações pedagógicas todas as semanas as coordenadoras pedagógicas, professores e professoras regentes, 

professoras (es) da sala de recurso, orientadora educacional, membros da direção e professores readaptados. 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

PLANO DE AÇÃO 

  

PLANO DE AÇÃO 
Objetivos Específicos  

Ações/ Estratégias  Parcerias 
Envolvidas nas 
Ações  

Público  Cronograma  Avaliação das Ações  

- Participar da 
elaboração, da 
implementação, do 
acompanhamento e da 
avaliação da Proposta 
Pedagógica.  
- Orientar e coordenar a 
participação docente 
nas fases de 
elaboração, de 
execução, de 
implementação e de 
avaliação da Proposta 
Pedagógica.  
- Articular ações 
pedagógicas entre os 
professores, equipes 
gestora e CRE, 
assegurando o fluxo de 
informações.  
- Divulgar e incentivar a 
participação dos 
professores em todas 
as ações pedagógicas 
promovidas pela IE, 

- Realizar 
semanalmente a 
coordenação coletiva 
registrando tudo em ata 
(livro próprio).  
- Manter laço com a 
coordenadora 
intermediária da GEB 
PPC.  
- Realizar estudos nas 
coordenações.  
- Fazer cursos 
promovidos pela EAPE 
para manter-se 
atualizada no que se 
refere às questões 
educacionais proposta 
pela SEDF e pela 
sociedade como um 
todo.  
- Realizar dinâmicas de 
interação para o grupo 
de professores.  
- Verificar as estratégias 
de avaliação do corpo 

- SEDF.  
- Equipe Gestora.  
- Grêmio Estudantil.  
- Empresa Motorola 
Solutions.  
- Exército Brasileiro.  
- GEB PPC.  

Comunidade do CEF 
102 Norte.  

- Ano letivo de 2020 Ocorrerá de maneira 
global e diária 
observando os 
resultados das 
atividades propostas da 
PP.  
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pela CRE PPC e pela 
Subsecretaria de 
Educação Básica. 

docente aplicada aos 
estudantes  



 

 

Educadores Sociais Voluntários  

 

 O CEF 102 Norte, possui 05 Educadores Voluntários Sociais, são eles: Elaine Ferreira da 

Silva Santos, Fabíola Rangel Conde, Letícia Holanda Fernandes, Maria Daniela dos 

Santos e Yuri Caetano. 

A atuação do educador Social Voluntário (ESV) - Programa Educador Voluntário 

instituído pela SEEDF é considerada de natureza voluntária, na forma da Lei n° 9.608/1998, 

não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou 

afim, sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado 

entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o educador Social, devendo constar o 

objetivo e as condições de suas atribuições na unidade escolar.  

 

A finalidade do programa é:  

 

• Oferecer suporte às atividades de Educação Integral na Unidades Escolares da 

Rede Pública do DF; 

• Oferecer suporte aos estudantes com Deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento/ TGD e TEA para o atendimento das suas habilidades adaptativas 

(alimentação, locomoção e higienização) e especificidades na área da Educação 

Especial, nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF.; 

• Oferecer suporte a estudantes indígenas matriculados nas unidades escolares, 

conforme dados disponibilizados no Censo escolar;  

• Oferecer suporte na Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP); 

• Oferecer suporte nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação 

Socioeducativas de Planaltina, são Sebastião, Recanto das Emas e santa Maria. 

• O quantitativo de vagas para o ESV é definido de acordo com a demanda de cada 

Coordenação regional de Ensino, devendo o ESV ser ressarcido com os recursos 

financeiros oriundos do PDAF para cobrir as despesas com alimentação e 

transporte. 

• O tempo de voluntariado diário do ESV, em cada unidade escolar é de 04 horas, 

estabelecido em comum com a equipe gestora.  

• Atualmente o CEF 102 Norte possui 04 educadoras sociais que auxiliam na 

organização e no trabalho pedagógico dentro da sala de aula e na sala de recursos 

dando suporte aos estudantes com necessidades educacionais especiais.  
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Atribuições dos educadores sociais voluntários: 

 

• Oferecer suporte às atividades educacionais após capacitação da Equipe Gestora 

ou Coordenadoras Pedagógicas da UE 

• Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, na formação de hábitos individuais 

e sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho (quando for o caso) 

nos intervalos/recreio, em atividades no pátio escolar, na educação física, em 

passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias. 

• Oferecer suporte aos estudantes da Educação Especial, após capacitação do 

professor da sala de recurso.  

• Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, locomoção e 

alimentação), bem como outras atividades voltadas para a área de educação 

Especial; 

• Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais 

escolares; 

• Informar ao professor regente as observações relevantes relacionadas ao estudante, 

para fins de registro ou encaminhamentos necessários. 

• Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades para aquisição de condutas 

adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do 

professor; 

• Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações de comportamento, 

observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia. 

 

 

Escola e Comunidade 

 

Sobre a relação da comunidade escolar podemos descrever que desde o primeiro dia desta 

gestão tem sido feito um estreitamento nas relações, pois até então os pais eram 

acostumados a comparecerem na escola somente para resolver as questões de indisciplina 

de seus filhos ou para receber o boletim escolar ao final dos bimestres. Hoje os pais 

participam de um grupo de WhatsApp e a escola disponibiliza também em horário comercial 

para atendimento o WhatsApp Business, além do telefone pessoal da diretora da escola e 

perfis nas redes sociais como Instagram, Facebook e e-mail. Antes da pandemia foram feitas 

reuniões presenciais com a participações dos pais e/ou responsáveis e durante a pandemia 

foi feita live com a direção da escola e pais.  
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Plano de Permanência e Êxito 

  

Através do projeto pedagógico o CEF 102 Norte trabalha para garantir que a escola não 

seja vista somente como uma obrigação, mas como um espaço de formação para a vida. 

Onde o adolescente é protagonista e se sente capaz de modificar sua realidade. Trabalhamos 

com o diálogo e com a inclusão escolar e para fortalecer o vínculo do estudante na escola, 

desenvolvemos projetos como o reagrupamento e o dia da consciência negra. Além disso 

desenvolvemos estratégias para diminuir o índice de evasão escolar aplicando as ações 

abaixo:  

 1. Identificar e comunicar à Orientação Educacional alunos com crescente número de faltas 

consecutivas e injustificadas.  

2. Repassar aos professores, relatório com o resultado do contato estabelecido com os 

familiares dos alunos ausentes.  

3. Promover os encontros periódicos com a família e o Serviço de Orientação Educacional. 

4. Estabelecer diálogo com o Conselho Tutelar para acompanhamento dos alunos 

infrequentes.  

5. Promover ações educativas, culturais e desportivas em concordância com os interesses 

dos docentes e discentes.  
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COVID 19 

 

 

 

 

Em 11 de março de 2020 o governador do DF Ibaneis Rocha suspendeu as aulas da 

rede pública e particular do DF por causa da Covid-19 – doença causada pelo novo 

coronavírus. Esse primeiro decreto previa uma suspensão de 05 dias letivos, mas por causa 

do avanço da doença e o novo corona vírus ter sido classificado como uma pandemia pela 

Organização Nacional de Saúde (OMS).  As aulas ficaram suspensas por mais de 03 meses. 

O maior objetivo da suspensão é reduzir as chances de que os estudantes se tornem vetores 

do vírus para suas famílias, muitas vezes compostas por idosos ou pessoas que fazem parte 

do grupo de risco por possuir alguma comorbidade. 

Movida pela decisão de que os estudantes não podiam ser prejudicados, a Secretaria de 

Educação, em pouco mais de 100 dias, criou e colocou em prática um dos maiores programas 

de ensino mediado no Brasil, o Escola em Casa DF, pondo fim ao isolamento pedagógico de 

mais de 500 mil estudantes. 

O ensino mediado – pela TV, Internet e distribuição de material impresso – é a 

alternativa para os estudantes não perderem o ano letivo, até que as condições impostas 

pela pandemia permitam a retomada das aulas presenciais, previstas para o dia 03 de agosto. 

https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/tag/coronavirus/
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O ensino mediado é a resposta à impossibilidade das aglomerações naturais do ambiente 

escolar. Não há como brigar com os fatos. 

Partindo do princípio de que a escola pública é inclusiva a SEEDF se preocupou em 

desenvolver estratégias para que os estudantes tivessem acesso às aulas e implementou 

três opções de aulas mediadas, duas por tecnologia, com o Google Sala de Aula ou as 

teleaulas, e uma por meio de impressos, na impossibilidade de acompanhar pelas duas 

primeiras opções. Os conteúdos são os mesmos e são ministrados no mesmo ritmo. 

O desafio é grande e tem apresentado dificuldades, mas todo corpo docente do CEF 102 

Norte se mobilizou e fez cursos de formação disponibilizados pela SEEDF para colocar o 

projeto das aulas remotas em prática. Foram horas de estudos, reuniões, palestras, tira-

dúvidas. A equipe gestora do CEF 102 Norte juntamente com as coordenadoras pedagógicas 

e professores se organizaram e através do chat puderam se reencontrar, estudar juntos e 

traçar planos para desenvolverem um bom trabalho na plataforma Escola em Casa. Com isso 

a escola tem buscado a participação efetiva de todos os alunos, pais através de lives, redes 

sociais e aplicativos como WhatsApp. Hoje o CEF 102 Norte faz uma campanha para 

arrecadar computadores, tablets a fim de suprir a necessidade dos estudantes que ainda não 

conseguiram participar da plataforma por falta de estrutura digital.  
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Concepções, Práticas e Estratégias de 
Avaliação do Processo Ensino e 
Aprendizagem 
 

O CEF 102 Norte defende e almeja a Educação Integral. Esse tipo de educação provoca 

ruptura estrutural na lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos avaliativos 

e fortalece o comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nessa perspectiva 

enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens são válidas tanto 

por parte do docente quanto do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação 

formativa, ou seja, avaliação para as aprendizagens 

(VILLAS BOAS, 2013). 

A proposta do corpo docente do CEF 102 Norte é avaliar para incluir, incluir para aprender 

e aprender para desenvolver-se. Nesse sentido, apoiamos a utilização de diferentes formas 

de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de todos os 

estudantes (VILLAS BOAS, 2008). Utilizamos a avaliação diagnóstica, a autoavaliação, 

avaliação escrita, observação, entrevistas, resolução de problemas, criação de 

documentários, jogos, filmagens, trabalhos em grupo, dramatizações, leituras e discussões 

coletivas, avaliação por pares (curadoria em arte), lista de exercícios, produções orais, 

produção de textos, debates, portfólios, relatórios de visitas e passeios, participação em 

concursos, criação e gestão de blogs por parte de algumas disciplinas, testes, provas e outras 

atividades pedagógicas como forma de avaliar os estudantes e todo o processo de ensino e 

aprendizagem com o intuito de identificar as intervenções que deverão ser realizadas para a 

garantia da aprendizagem de todos. 

A recuperação é contínua e o projeto interventivo colabora para tal fim. A recuperação 

de estudos é prevista na Lei n° 9394/96, em seu artigo 12, inciso V, para “prever meios para 

a recuperação dos alunos de menor rendimento”. Os estudantes portadores de necessidades 

educacionais especiais são avaliados observando as especificidades de cada um conforme 

estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996, no artigo 58, 

a saber: estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/superdotação (AH/SD). Para tanto, os docentes regentes e os professores da 

Sala de Recurso, realizam adaptações curriculares conforme os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (MEC, 1998). 
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A Progressão Parcial com Dependência é ofertada nos termos do artigo 138 da 

Resolução n° 01/2012 – CEDF que assegura ao aluno o prosseguimento de estudos para o 

8ª ano do Ensino Fundamental, quando seu aproveitamento no bloco anterior for insatisfatório 

em até dois componentes curriculares e desde que tenha concluído todo o processo de 

avaliação da aprendizagem. As atividades são desenvolvidas de acordo com o Parecer n° 

24/CEB – CNE, publicado no Diário Oficial da União de 30/09/2003, Seção 1, p. 14 e 

homologada pelo CNE, onde estabelece que não há necessidade de cumprir integralmente a 

mesma carga horária anual do componente curricular desenvolvido no ano anterior. Então 

são realizados trabalhos de pesquisas devidamente orientados e supervisionados pelo 

docente responsável pelo regime e os estudantes devem apresentar resultados na escola na 

data estabelecida. Inicialmente a secretaria escolar convoca os responsáveis pelos 

estudantes e juntamente com a supervisão pedagógica, passa todas as explicações 

necessárias e os mesmos assinam um termo de compromisso em relação ao 

acompanhamento e entrega das atividades nos prazos estabelecidos. 

Todos os procedimentos/instrumentos utilizados na avaliação pedagógica estão 

integrados ao eixo/tema de cada bimestre tendo a função formativa como indutora dos 

processos que atravessam os três níveis de avaliação (aprendizagem, institucional e em larga 

escala), por comprometer-se com a garantia de aprendizagem de todos. 

A Avaliação Institucional é realizada durante todo o ano letivo. O CEF 102 Norte utiliza-

se de questionários aplicados a toda comunidade escolar e conversa nas coordenações 

coletivas, nas reuniões de pais e mestres e nos Dias Letivos Temáticos previstos no 

calendário da SEDF. A Avaliação Institucional destina-se a analisar a implantação da PP para 

identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da 

qualidade social do trabalho escolar. Ela analisa, retoma e reorganiza os processos utilizados 

na avaliação para as aprendizagens, no atendimento ao público e em todos os serviços 

prestados à comunidade (secretaria escolar, cantina, portaria, sala de leitura, laboratório de 

informática, Direção, coordenação, etc.). 

As Reuniões de Pais acontecem no início de cada ano letivo para a apresentação da 

instituição e ajustes na PP e Regimento Interno bem como bimestralmente para a entrega 

parcial dos resultados dos estudantes e avaliação institucional. Sempre que necessário, 

extraordinariamente, poderão ocorrer reuniões de pais. A equipe gestora é muito presente e 

receptiva atendendo a comunidade diariamente, registrando e fazendo ajustes para melhor 

gerir o seu trabalho. 

O Conselho de Classe ocorre bimestralmente e extraordinariamente quando necessário. 

Formado em um primeiro momento, pelo pré-conselho de classe com a participação dos 

estudantes e o professor conselheiro e posteriormente com a equipe gestora e corpo docente, 

é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para serem 
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articuladas pela e na escola. Discutem-se os índices de desempenho, os objetivos de 

aprendizagem, os projetos e demais atividades. Os registros são realizados em formulários 

específicos elaborados e disponibilizados pela SEDF. 

O CEF 102 Norte almeja uma avaliação que favoreça a reflexão e o redirecionamento de 

todo o trabalho desenvolvido na instituição. Uma avaliação que permita ao professor, em 

tempo hábil, diagnosticar a aprendizagem do estudante e seu ritmo, bem como intervir sobre 

as dificuldades encontradas. 

A concepção de educação do CEF 102 Norte é a mesma defendida e almejada pela 

SEEDF que é a Educação Integral. Esse tipo de educação provoca ruptura estrutural na lógica 

do poder punitivo comumente percebido nos processos avaliativos. Nesse sentido avaliar não 

se resume à aplicação de testes ou exames. Enquanto se aprende se avalia e enquanto se 

avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte do docente quanto do estudante. 

Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as 

aprendizagens (VILLAS BOAS, 2013). 

A avaliação formativa tem por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar 

os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para 

a melhoria da função social a que se destina a escola. Nesse sentido, a avaliação deve ser 

ato de valorização e de potencialização das aprendizagens, e não de classificação e 

exclusão. A concepção formativa aí implícita constitui prática imprescindível para o progresso 

das aprendizagens dos estudantes e dos demais sujeitos que compõem a escola. Villas Boas 

(2013, p.12) confirma esse pressuposto quando afirma que avaliação e aprendizagem 

caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia se aprende e enquanto se aprende se 

avalia”. Por esse motivo, a expressão avaliação para as aprendizagens, em lugar de 

avaliação das aprendizagens, é a que se harmoniza com a avaliação formativa. 

A avaliação deve assumir a centralidade da organização do trabalho pedagógico 

comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. A parceria entre avaliação 

e aprendizagem se estabelece a partir da compreensão, por parte dos sujeitos envolvidos 

nesse processo, de que todos são capazes de aprender e que fazem isso de diferentes 

formas e em diferentes espaços de tempo. As práticas escolares que emergem dessa 

percepção se desvelam por meio de ações que constituem o trabalho pedagógico concebido 

e organizado como espaço de participação, ou seja, como processo de democratização 

emancipatória que contribui decisivamente na conquista e na construção de novos espaços 

e de novas formas de cidadania individual e coletiva (SANTOS, 1991). 

Assim sendo, importantes espaços de democratização, criados pela escola para o 

exercício da avaliação formativa, são aqueles nos quais se articulam os dados advindos dos 

diferentes níveis de avaliação escolar, por meio de sua análise crítica. Entender que os 

resultados da avaliação para as aprendizagens devem ser analisados em articulação com a 
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avaliação institucional e com os resultados dos exames em larga escala torna-se fundamental 

para o planejamento e organização de todo o trabalho da escola. Deste modo, temos os três 

níveis da avaliação: 

• Avaliação para as aprendizagens visa identificar aquilo que os estudantes já 

aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias 

pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004). 

• Avaliação Institucional (do trabalho pedagógico da escola) é uma autoavaliação 

realizada por todos os envolvidos no processo educativo, tomando como referência o 

Projeto Político-Pedagógico da escola. 

• Avaliação em larga escala diz respeito aos exames e testes aplicados em rede por 

equipes externas à escola, realizada pelo próprio sistema de ensino em nível local ou 

em nível nacional, como a Prova Brasil, ANEB e outras. 

A avaliação para as aprendizagens tem sido o nível mais conhecido e praticado nas 

escolas de Educação Básica. No entanto, tomá-la como única, desconsiderando os demais 

níveis de avaliação, bem como a semelhança existente entre suas lógicas e formas de 

manifestação, acaba constituindo obstáculo à superação de problemas atribuídos à avaliação 

do desempenho dos estudantes, realizada geralmente em sala de aula (FREITAS et al., 

2009). É importante, portanto, considerar a existência dos outros dois níveis (avaliação 

institucional e avaliação em larga escala), uma vez que cada um cumpre propósitos 

diferentes. 

A avaliação institucional pode acontecer em diferentes espaços e tempos escolares, 

como no Conselho de Classe, na coordenação pedagógica e em outros. A avaliação 

institucional contribui significativamente para a análise do desempenho dos estudantes e do 

trabalho desenvolvido, tomando como fontes de informação dados oriundos da avaliação 

desenvolvida pelos professores nas aulas e resultados dos estudantes e da escola nos 

exames externos. Para garantir sua consolidação, é de suma importância a organização do 

trabalho escolar com base no acompanhamento pedagógico sistemático pelo professor, 

supervisor e coordenador pedagógico como sujeitos imprescindíveis nesse processo. Tal 

acompanhamento consiste em tornar visíveis, por meio de registros, os avanços e as 

necessidades de cada estudante, de cada turma e da unidade escolar como um todo, com o 

intuito de planejar ações para a resolução dos problemas de ensino e de aprendizagem 

evidenciados, mediante o uso de procedimentos e instrumentos, tais como: observação, 

provas, exercícios, pesquisas, entrevistas e outros. Para que esse acompanhamento tenha 

melhor abrangência, apresentam-se quatro etapas: 

• Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e subsidiará a 

elaboração de estratégias pedagógicas, como os Reagrupamentos e o Projeto Interventivo, 
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bem como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas. É caracterizado 

pela definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos avaliativos que não se 

restringem ao início dos cursos e ou eventos; permeia todo o processo, potencializando a 

avaliação formativa por meio das intervenções. 

• Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho pedagógico. 

Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis as 

necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e execução das 

intervenções didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Podem ser realizados de diversas 

formas: portfólios, diários de bordo, fotos, planilhas de acompanhamento da turma, gráficos 

de rendimento, relatórios, entre outros. 

Nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), orienta-se para que a escola, 

entre outros instrumentos, utilize sempre que necessário o Registro Formativo de Avaliação 

(RFA) para os anos finais e para o Ensino Médio. 

Nele devem ser respondidas as questões que norteiam o trabalho pedagógico, quais 

sejam: o que os estudantes aprenderam, o que ainda não aprenderam, o que foi realizado 

para que eles aprendessem e o que ainda pode ser feito para que eles aprendam: nisto 

consiste o olhar pedagógico. Os registros devem existir para esclarecer, legitimar e comunicar 

processos, produtos e ou resultados; ignorar o percurso, não oferece ferramentas para se ter 

um bom registro. 

• Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros. É a etapa 

em que o professor e equipes pedagógicas refletem criticamente sobre o que se apresenta 

nos dados coletados, observando o que foi aprendido pelos estudantes. Nesse momento de 

análise, busca-se a elaboração de intervenções para (re)orientar as ações de ensino em 

função das dificuldades de aprendizagem identificadas. 

• Planejamento e execução das intervenções didáticopedagógicas: caracteriza-se 

pela tomada de atitudes em relação às dificuldades de aprendizagem levantadas. Etapa para 

a elaboração do planejamento, considerando o “para quê”, o “o quê” e o “como fazer”, por 

meio das sequências didáticas e ou projetos de trabalho, reagrupamentos e outros, fechando, 

assim, o processo de avaliação formativa: diagnóstico, registro, análise e intervenção. Esse 

acompanhamento pedagógico sistemático com a participação efetiva de profissionais 

envolvidos deve ser entendido como oportunidade de planejamento de ações contínuas e 

permanentes que permearão toda a Organização do Trabalho Pedagógico. 

Nesse contexto, o Conselho de Classe constitui-se como importante espaço e tempo 

desse acompanhamento. O Conselho de Classe ganha destaque como colegiado se for 

compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do 

professor e da escola. Sua correta utilização implica refletir sobre a função social da escola, 

uma vez que tem a avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos estudantes 
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como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que precisamos resgatar o 

Conselho de Classe da ótica apenas burocrática e classificatória a fim de “[...] que seja visto 

como um momento pedagógico que propicia a reflexão e a reconstrução do trabalho 

pedagógico da escola”. 

Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, professores, 

coordenadores, supervisores, demais profissionais da escola e familiares avaliam e definem 

ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre 

as aprendizagens que ocorrem na escola. Além de identificar os saberes ainda não 

conquistados, os Conselhos de Classe são momentos de reconhecimento dos estudantes, 

das práticas que são ou não adequadas para a promoção das aprendizagens. Precisamos, 

portanto, pensar no Conselho de Classe como instância participativa e espaço primordial de 

avaliação e de reorganização dos espaços e tempos escolares, considerando não só os 

objetivos explicitados no Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014), no 

Projeto Político-Pedagógico das escolas e nas Diretrizes de Avaliação Educacional (SEEDF, 

2014), mas também os sentidos atribuídos pelos envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem. 
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Organização da Proposta Curricular da 

Escola 

O CEF 102 Norte maneja um projeto curricular integrado que favorece oportunidades 

para as aprendizagens de maneira significativa e prazerosa. Muitas atividades de lazer, 

esportiva, cultural ambiental, científica, de inclusão digital dentre outras, são desenvolvidas 

por meio dos projetos divididos nos bimestres embora integrados no que diz respeito aos 

eixos estruturantes. Os conteúdos são organizados em torno de um determinado eixo 

transversal, que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por 

professores e estudantes em cada bimestre. Esses eixos são definidos conforme os 

interesses dos estudantes bem como conteúdos atuais e relevantes para a sociedade esteja 

vivenciando no momento (copa do mundo e eleições, por exemplo). Tudo permeando aos 

eixos estruturantes cidadania, diversidade, sustentabilidade e aprendizagens. 

A Organização Curricular da Escola apresenta a forma como o CEF 102 Norte dispõe os 

conteúdos de acordo com a área de conhecimento, com os blocos do Ciclo de Aprendizagem, 

os bimestres, os eixos transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em 

e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade) e os eixos integradores 

(ludicidade e letramento).  

É importante ressaltar que a escola tem o dever e o direito de organizar um trabalho 

pedagógico que contribua para o exercício da cidadania, dessa forma o lúdico é usado como 

ferramenta pedagógica para o letramento. A utilização de jogos e brincadeiras em sala de 

aula contribui para formação de atitudes sociais como respeito mútuo, cooperação, relação 

social e interação, auxiliando na construção do conhecimento. Sabe-se que a criança 

caracteriza-se principalmente pela sua criatividade, pelo fascínio das descobertas, das 

atividades e situações diferentes, enfim, possui extremo interesse pelo novo, pelo palpável e 

por tudo o que é no concreto. Assim o processo de aprendizagem e letramento torna-se 

prazeroso, fácil e dinâmico. Os jogos, que por muito tempo fizeram parte da didática de 

grandes educadores do passado, hoje, surgem como necessidade absoluta e indispensável 

no processo educativo. Não será abordado o brincar por brincar e sim o brincar sob uma 

perspectiva pedagógica. O lúdico favorece a autoestima da criança e a interação de seus 

pares, propiciando situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades 

cognitivas. O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o raciocínio lógico e leva o adolescente 

a avançar em suas hipóteses 
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Os jogos precisam estar no planejamento do professor e ele deve motivar os estudantes 

na criação de novos jogos. As atividades lúdicas auxiliam no letramento, mas precisam 

chegar aos estudantes com planejamento e estratégias. O professor precisa estar atento às 

perguntas e soluções que os estudantes propõem e o momento da atividade lúdica é um 

espaço de grande aproveitamento para isso. Dessa forma, o professor visualiza melhor as 

estratégias e os progressos que cada estudante está fazendo. É necessário interagir com os 

estudantes, direcionando-os para a aprendizagem. Negociando com eles as regras e a 

familiarização do jogo. Entendendo isso, encontramos a importância de se trabalhar com 

gêneros textuais a fim de propiciar ao estudante o domínio de uso das linguagens verbais e 

não verbais pelo contato direto com textos de variados gêneros orais e escritos, bem como 

aprimorar, pelo contato com a diversidade textual, a capacidade de pensamento crítico. Para 

tanto, inicialmente, é traçado um panorama das concepções de letramento, como também a 

de gêneros textuais que subsidiam teoricamente este trabalho. 

É importante ressaltar que “Ser letrado” significa, acima de tudo, ser funcionalmente 

alfabetizado, isto é, ser capaz de usar da escrita para a realização das tarefas cotidianas 

características da sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, o letramento, deste ponto 

de vista, se resume ao fato de o modo de produção supor um uso de escrita que permita aos 

indivíduos operar com as instruções de trabalho e normas de conduta e de vida. 

Letramento é muito mais que simplesmente decifrar códigos, ele é um estado, uma 

condição: o estado ou condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e 

escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que 

a leitura e escrita desempenham na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou condição de 

quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita. 

O ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita devem fazer parte das atividades de 

todas as disciplinas. Portanto, cabe aos professores de todas os componentes curriculares  o 

trabalho sistemático com tais habilidades. Sob essa perspectiva a equipe gestora orienta os 

professores a trabalhar em parceria com outras disciplinas, o que possibilita enfatizar que, 

trabalhar com leitura e escrita não é uma prerrogativa apenas do professor de Português, 

mas é função primordial da escola fazer do estudante um sujeito leitor, tornando-o um cidadão 

com personalidade ética, promovendo e desenvolvendo o seu senso crítico e compartilhando 

com ele conhecimentos que transcendem a vida cotidiana. 

   Os conteúdos se organizam em torno do Currículo da Educação Básica – da Secretaria 

de Educação do DF, pautados nas análises de diagnóstico dos estudantes e de suas 

necessidades. Colocando em prática conceitos referentes aos Eixos Transversais (Educação 

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

a Sustentabilidade), que são escolhidos bimestralmente de acordo com a necessidade da 

UE. 
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O trabalho dos eixos transversais ainda está incipiente. Até agora a unidade de ensino 

não conseguiu estabelecer a sistematização e um planejamento conjunto devido a pandemia 

do Covid 19 para que os eixos sejam trabalhados de maneira coletiva e interdisciplinar no 

ano de 2020. Dessa forma, o trabalho fica a cargo de cada profissional, que os desenvolve 

de acordo com a familiaridade do seu componente curricular. Entretanto, alguns projetos 

individuais tem em seu corpo o trabalho com os eixos, como o projeto desenvolvido pela 

professora de História Eunice Rodrigues Silva “DIVERSIDADE E CIDADANIA” que tem por 

princípio o trabalho com os Eixos Transversais: Educação para a Cidadania.  

Existem mais dois projetos que serão colocados em prática no retorno das aulas 

presenciais pós pandemia.  

 Intervalo Cívico-Cultural: implementação, em carácter experimental, de dois tipos de 

intervalos: 1º intervalo - exclusivo para atender a oferta da merenda escolar, logo após as 

duas primeiras aulas; 2º intervalo - após a quarta aula, com jogos de tabuleiros e raciocínio 

lógico, com músicas, informações culturais, leituras de poesias, apresentações dos talentos, 

dentre outras atividades. Ambos supervisionados pelos gestores, supervisores, 

coordenadores, educadores sociais, apoios de direção. Cada um dos intervalos com 15 min 

de duração, a fim de promover uma maior atenção durante o horário das aulas, diminuir a 

saídas de sala de aula e a participação dos alunos como agentes ativos e protagonistas na 

escola. Durante os semestres letivos haverá a união dos intervalos, já prevista no calendário 

escolar, que totalizarão 06 intervalos, sendo 04 deles, destinados à Hora Cívica com 

apresentações para a comunidade escolar de trabalhos voltados a uma temática pré-definida, 

hasteamento da bandeira, execução do Hino Nacional etc. e 02 destinados à Comissão de 

formatura (9ºano) para organização de pequenos eventos. Projeto Rádio na Escola: durante 

o segundo intervalo, os estudantes responsáveis pela rádio na escola poderão tocar músicas 

previamente selecionadas e aprovadas pelo corpo pedagógico, bem como incentivar a 

apresentação dos jovens talentos do CEF 102 Norte, com apresentações de musicais, 

poesias, danças etc. A programação tem o objetivo de estimular o estudo por meio de Quizes, 

jogos literários e informações culturais. 

No que se refere à teoria e a prática, percebe-se que, historicamente, as instituições de 

ensino apresentam muita dificuldade de concretizar essa ação. Ainda precisamos evoluir e 

fazer com que os componentes curriculares e a parte propedêutica se traduzam para vida 

prática dos estudantes, porém o CEF 102 Norte está caminhando nesta direção com ações 

dentro da escola e através das oficinas na Parte Diversificada os estudantes poderão 

vivenciar a teoria. Diante disso a Parte Diversificada (PD) funcionará da seguinte forma. 

Oficinas sociais/pedagógicas/tecnológicas: implementar, em caráter experimental, o 

esquema de oficinas de inscrição livre nas aulas da Parte Diversificada (PD1). Todas as 

turmas terão a aula de PD1 no mesmo dia e horário. Dessa forma, cada professor ou parceiro 
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da escola, montará uma oficina e os alunos, independentemente de sua série ou turma, terão 

que se inscrever em 01 dessas oficinas a cada bimestre, de acordo com seu interesse e 

número de vagas ofertadas. As opções poderão variar de acordo com as ofertas tais como: 

Culinária, reeducação alimentar, empreendedorismo, xadrez, produção de objetos com 

materiais recicláveis, análise de textos jurídicos, elaboração de maquetes, análise e 

compreensão de rótulos, produção de vídeos, criação de aplicativos, meditação, croché, 

desenho, pintura, dança, teatro, horta, robótica, capoeira, fotografia, produção de poesias, 

vôlei, futsal, alongamento e treinamento funcional, primeiros socorros, libra, jogos, origami, 

histórias em quadrinhos, raciocínio lógico etc. para que haja uma maior aceitação e 

participação nas aulas pelos estudantes e a possibilidade de interação com colegas de turmas 

e séries distintas das deles. 

O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer parte do Projeto 

Político-Pedagógico da escola. Possuem as seguintes características: 

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

atendimento aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagens que requerem 

atendimento específico (VILLAS BOAS, 2010, p. 35); 

b) é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de atividades; 

c) deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes; 

d) é prática colegiada, pois toda equipe pedagógica da escola deve envolver-se no 

planejamento e realização do projeto. 

A equipe envolvida desenvolve atividades com os estudantes das turmas, de acordo com 

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

materiais disponíveis. A elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo são de 

responsabilidade primeira dos professores; contudo, a equipe diretiva e a de coordenação 

pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e os psicólogos, entre outros 

profissionais, são sujeitos partícipes e corresponsáveis nesse processo pedagógico. 

Tal envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades, em tempos e espaços 

escolares flexibilizados. Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações 

pertencentes à elaboração, realização e avaliação do Projeto Interventivo. Assim como nos 

Reagrupamentos, algumas formas de registro do projeto são estabelecidas pela Secretaria 

de Estado de Educação do DF no Diário de Classe. 

Entretanto, cada unidade escolar e cada professor poderão constituir e adotar outras 

formas de registro, tais como: portfólio, fichas de acompanhamento, diário de bordo, entre 

outros. É necessário incluir também os registros das atividades desenvolvidas pelos 

estudantes no desenvolvimento do projeto: produções textuais, desenhos, exercícios, 

resumos, entre outros. 



68 
 

O Projeto Interventivo é estruturado didaticamente em quatro momentos, conforme 

assinala Villas Boas (2010, p. 34): No primeiro momento, as seguintes perguntas orientam a 

elaboração do projeto: Quais são os estudantes que precisam de ajuda? Quem é cada um 

deles? Qual a necessidade de cada um? Feito isso, definem-se coletivamente os objetivos 

do projeto, que são os objetivos de aprendizagem que se espera que os estudantes 

alcancem. No segundo momento, elabora-se o projeto. Nele se incluem: 

1. Identificação • Escola/CRE • Etapa/Modalidade • Ano(s) e turma(s) • Responsáveis 

pelo atendimento • Estudante(s) atendido(s); 

2. Apresentação (breve texto que apresente linhas gerais do projeto); 

3. Justificativa (relato geral das condições iniciais dos estudantes que serão atendidos 

pelo projeto, levantadas na avaliação diagnóstica); 

4. Objetivo geral (expressa o resultado esperado com o desenvolvimento do projeto); 

5. Objetivos específicos (são desdobramentos do objetivo geral. Especificação dos 

objetivos de aprendizagem que os estudantes devem alcançar) vide Ficha 1 – 

Identificação e Diagnóstico; 

6. Desenvolvimento (seleção dos procedimentos didáticos, apontando sua 

operacionalização, os atores e ou setores envolvidos) – vide Ficha 2 – Procedimentos 

Didáticos; 

7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes (descrição de procedimentos e 

instrumentos avaliativos para acompanhar a avaliação do desempenho do estudante 

no PI, em conformidade com as Diretrizes de Avaliação Educacional – SEEDF, 2014) 

– vide Ficha 3 – Avaliação da Aprendizagem; 

8. Cronograma (pode ser utilizado demarcadores como horas, dias, semanas, meses 

ou semestre); 

9. Avaliação do Projeto (Consiste na descrição de como o PI será acompanhado e 

avaliado pelas equipes responsáveis pelo seu desenvolvimento); 

10. Referências (listagem dos documentos ou textos utilizados para a sustentação teórica 

e metodológica do PI); 

11. Anexos e apêndices (inserção de anexos e apêndices utilizados no projeto); 

Elaborado o projeto, o terceiro e o quarto momentos são o desenvolvimento e a 

avaliação. Enquanto as ações são realizadas, registram-se todas as informações referentes 

ao alcance dos objetivos, à pertinência das atividades pedagógicas e dos recursos utilizados, 

ao tempo destinado às atividades e ao ritmo de aprendizagem de cada estudante. Esta é a 

avaliação em processo. Tal registro deve ser realizado pelos profissionais que atuam em cada 

momento do projeto. Esses quatro momentos acontecem de forma articulada. Como o projeto 

é dinâmico, essas etapas estão continuamente sendo revisitadas. Articulada aos objetivos do 

projeto, a avaliação é seu fio condutor e está presente em todos os momentos. 
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Por meio dela, obtêm-se informações importantes sobre as aprendizagens de cada 

estudante e sobre a relevância do projeto. Como o Projeto Interventivo é de desenvolvimento 

contínuo, mas não atende ao mesmo grupo de estudantes durante todo o ano, 

periodicamente é analisado pelos profissionais envolvidos, a partir das informações coletadas 

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

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

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

associado à avaliação formativa, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo que 

não fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo” (VILLAS BOAS, PEREIRA, 

OLIVEIRA, 2012). Portanto, organizar o trabalho pedagógico incluindo estratégias bem 

planejadas para o uso qualificado dos espaços e tempos escolares, como é o caso do 

Reagrupamento e do Projeto Interventivo, caracteriza-se como uma dimensão muito 

importante na organização escolar em ciclos. 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais: deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, transtornos funcionais 

específicos (RESOLUÇÃO nº1/2012-CEDF) e os estudantes enturmados em classes de 

Correção da Distorção Idade-Série (CDIS) deverão ser sempre incluídos em todas as 

estratégias do 3º Ciclo, ajustadas, quando necessário, a suas especificidades e de acordo 

com as orientações da Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e 

Orientação Educacional da SEEDF. 

A cada ano essa organização é avaliada para atender as necessidades da atualidade, 

mas sempre baseada no Currículo em Movimento da SEDF e nas Diretrizes Pedagógicas 

para o 3º Ciclo da SEDF. 
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Legenda das Propostas de Organização 
Curricular em Unidades Didáticas 
 

1 Unidade Didática é formada por uma série ordenada e articulada de atividades que 

favorecem a construção do conhecimento em situações de aula, com vistas ao alcance dos 

objetivos de aprendizagem. 

2 A unidade didática pode ser planejada para um único componente curricular ou para 

componentes curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a 

integração possível entre diferentes conhecimentos. 

3 A unidade didática pode ser organizada a partir de um tema, problema ou questão do 

contexto social no qual os estudantes são inseridos. 

4 Eixos transversais do Currículo da Educação Básica da SEDF (2014): educação para a 

diversidade; educação para a sustentabilidade e cidadania e educação em e para os direitos 

humanos. 

5 A adequação curricular e a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é 

complementar a CID 10 e está prevista dentro do currículo escolar, contribuindo para superar 

o enfoque negativo da deficiência. Adequação curricular e a CIF, numa perspectiva inclusiva, 

devem ser consideradas na elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e de 

avaliação para aprendizagem para contemplar os estudantes com deficiência, TGD e altas 

habilidades. 

6 A unidade didática pode ser planejada para o tempo de uma semana, quinze dias, um mês, 

um bimestre ou semestre. Essa definição é prerrogativa dos professores. 

Cabe ressaltar que historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das 

crianças, dos negros, das mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre 

outras, reforçando a hegemonia de determinados conhecimentos sobre outros construídos 

pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de trabalho e vida. A SEEDF compreende que 

Educação tem a ver com questões mais amplas e que a escola é o lugar de encontros de 

pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação 

de identidades. Por serem questões contemporâneas, fundamentais para a consolidação da 

democracia, do Estado de Direito e da preservação do ambiente em que as pessoas vivem; 

essas temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente vivenciados pela 

sociedade brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo específico, assim como 

pelas comunidades, pelas famílias, pelos(as) estudantes e educadores(as) em seu cotidiano. 

Este Currículo contempla as narrativas historicamente negligenciadas, ao eleger como eixos 
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transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Os eixos transversais favorecem uma 

organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes 

socialmente e que, em regra geral, são deixados à margem do processo educacional 

(SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade desses temas torne o Currículo 

mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a 

responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores 

individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam na escola. Os eixos transversais 

possibilitam o acesso do(a) estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com 

vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos de cada 

ciclo/etapa/ modalidade da educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em 

torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico 

a ser desenvolvido por professores(as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. Os temas assumidos neste Currículo como eixos interagem entre si e 

demandam a criação de estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais 

integradora possível, mais imbricada, capaz de fazer com que os(as) estudantes percebam 

as múltiplas relações que todos os fenômenos acomodam e exercem entre si. 

Educação para a Diversidade: Historicamente, desde que o Brasil foi achado por Portugal, 

em 1.500, sua constituição deu-se sob as bases do colonialismo, do patriarcado e do 

escravismo, sendo visto por seus colonizadores como uma terra exótica, tropical, habitada 

inicialmente por índios nativos e mais tarde por negros trazidos do Continente Africano. 

Posteriormente, passou a ser um consulado, formado por povos “sublusitanos, mestiçados 

de sangues afros (sic) e índios” (RIBEIRO, 1995, p. 447)8 , que se encontravam como 

proletários marginalizados e comandados pelos portugueses. As aspirações desses povos 

não eram consideradas, visto que o importante era garantir o enriquecimento da parcela que 

os explorava. Existia um crescente estímulo à captura de mais índios e à importação de 

negros africanos, promovendo o aumento da força de trabalho e cada vez mais lucro à 

metrópole. Não houve uma preocupação em se construir um conceito de povo, uma 

identidade nacional e tampouco de garantir aos trabalhadores acesso a direitos, mesmo os 

mais elementares, como alimentação e moradia.  

A escravidão no Brasil estendeu-se por quase quatrocentos anos. O Estado foi 

reestruturando-se a partir de conceitos republicanos excludentes, que se distanciaram da 

realidade pluricultural do país e, assim, sua identidade nacional tornou-se frágil. O discurso 

da democracia racial passou a fazer parte da cultura brasileira e a sociedade o incorporou no 

senso comum, sendo um dos responsáveis pelo não reconhecimento da essencialidade dos 

valores negros, mestiços e indígenas. Diante de tal fato a professora de História Eunice 



72 
 

Rodrigues desenvolveu um projeto no CEF 102 Norte, cujo nome é: Projeto, diversidade e 

cidadania.  

Cidadania e Educação para os Direitos Humanos: Cidadania e direitos humanos são 

termos utilizados algumas vezes para expressar uma mesma realidade, política ou ação. Aqui 

tomamos a diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos dos mesmos pressupostos 

que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas categorias. A 

cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídicopolítica, ou seja, o cidadão é 

membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões políticas. Por 

isso, os direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países e culturas e 

determinados por diversos momentos históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados 

dos direitos humanos em sociedades democráticas. A universalidade é uma característica 

fundamental dos direitos humanos, pois o que é um direito humano aqui o será também em 

outro país. São ainda naturais, em função de não existirem por criação de uma lei para serem 

exigidos, reconhecidos, protegidos ou promovidos. Apesar de serem considerados universais 

e naturais, os direitos humanos são também históricos, pois sofreram alterações, mudanças 

e até mesmo rupturas em períodos históricos diferentes e até em países que os incorporaram 

tardiamente em suas legislações, em relação a outros. Benevides (s/d), seguindo as 

orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993, explicita as 

características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa 

perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para identificar os mesmos 

processos de organização da sociedade, mas de especificar as características de cada um 

para construir a relação com o tema aqui proposto. 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. Essa distinção é adotada 

por vários autores, porém teve seu desenvolvimento inicial construído por Marshall (1967). 

Um ponto fundamental é a vinculação da construção da cidadania, do ponto de vista histórico, 

com o desenvolvimento do Estado-nação, ou seja, uma pessoa se torna cidadã a partir do 

momento que existe um sentimento de pertença a um Estado ou nação e assim surge a 

lealdade àquela instituição e ainda a identificação com um povo. Portanto, a construção da 

cidadania tem a ver com a relação entre as pessoas e o Estado. Essa dimensão histórica tem 

suas origens na Revolução Francesa (SINGER, 2005). 

Almeja-se que as pessoas e ou grupo social que comungam do espaço escolar se 

reconheçam como sujeitos de direitos, capazes de exercê-los e promovê-los ao mesmo 

tempo em que respeitem os direitos do outro. Buscase, portanto, desenvolver a sensibilidade 
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ética nas relações interpessoais e com todas as formas de vida. Nesse horizonte, a finalidade 

da Educação em e para os Direitos Humanos é a formação na e pela vida e convivência. 

Dada a relevância já anunciada dessas questões, compreendese a necessidade dessa 

temática como eixo também do projeto políticopedagógico das escolas, haja vista que este 

orienta o planejamento, o desenvolvimento e a atuação no exercício cotidiano dos direitos 

humanos no ambiente escolar – espaço de vida e de organização social, política, econômica 

e cultural, que deve adequar-se às necessidades e características de seus sujeitos, assim 

como ao contexto nos quais são efetivados. Esse assinalamento se faz necessário porque o 

projeto político-pedagógico não se dissocia do Currículo, dada a transversalidade do conjunto 

de ações nas quais o currículo se materializa. 

Educação para a Sustentabilidade  A história humana é marcada pela relação entre os 

seres humanos e o meio ambiente, como o domínio do fogo e o desenvolvimento da 

agricultura. Desde o princípio, vários elementos da natureza não dominados pela espécie 

humana tinham efeitos ameaçadores, tais como chuva, seca, sol, ventos, rios, entre outros. 

Os grupos humanos atribuíam esses fenômenos naturais à ação dos deuses, e para agradar 

e acalmá-los ofereciam rituais e oferendas. Naquele momento, é perceptível a reverência 

humana às forças naturais incontroláveis, bem como a sacralização destes elementos. Com 

a invenção da propriedade privada, o planeta passou a ser desbravado e grupos foram 

escravizados. Mais tarde, com o advento do modo de produção primitivo, aqueles que não 

aderiam a comportamentos religiosos e culturais dos grupos hegemônicos eram 

considerados hereges e poderiam, sob o pretexto de serem animais selvagens, ser 

dominados, escravizados e exterminados. 

Baseado nisso é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em 

princípios definidos na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e 

reafirmados pelas Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 

15/06/2012. Todas as áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de 

escolarização, bem como suas atividades pedagógicas devem permear, de forma articulada 

e transversal, a Educação para a Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma 

mudança de postura e prática rumo à sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 

Segue o planejamento anual dos professores bem como as ações pedagógicas e os 

instrumentos avaliativos de cada bimestre. Vale ressaltar que o planejamento não é uma 

atividade estanque e sim um norteador das atividades e avaliações desenvolvidas para os 

anos de 2020/2021. 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências ANO: 6º A 

PROFESSORA: Ana Raquel de Mesquita Garcia 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Um ambiente dinâmico 
● O planeta Terra 

 

✓ Reconhecer os fatores relacionados à Terra 
como planeta vivo e o fluxo de energia nos 
ecossistemas.  

✓ Compreender as características básicas do 
planeta Terra.  

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● A água 
● A crosta terrestre 

 
 
 

✓ Reconhecer os aspectos físicos da água, 
bem como seu ciclo, tratamento e fontes de 
contaminação.  

✓ Compreender a composição da crosta 
terrestre, bem como os tipos de rocha e 
solos. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● O céu 
● Os materiais 

 
 
 

✓ Identificar pontos de referência na 
Astronomia e os movimentos de rotação e 
translação da Terra. 

✓ Identificar as características gerais dos 
materiais, seus estados físico-químicos e 
suas transformações. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Vida, célula e sistema nervoso humano 
● Os sentidos e os movimentos 

 
 
 

✓ Identificar as células e os componentes do 
sistema nervoso humano, bem como as 
alterações provocadas pelo uso de drogas. 

✓ Reconhecer os órgãos relacionados aos 
sentidos e aos movimentos. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática ANO: 7º Anos C e D 

PROFESSOR(A): Ana Raquel de Mesquita Garcia 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Números e operações: Conjunto dos 
números Inteiros (representação e operações). 

● Geometria: Construção, classificação e 
relações entre ângulos e suas relações com 
retas paralelas intersectadas por uma 
transversal. 

✓ Analisar e resolver operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação) com números inteiros na resolução de 
situações-problema em diferentes contextos. 
✓ Identificar ângulos complementares, 
suplementares e opostos pelo vértice em figuras 
planas e em retas paralelas intersectadas por uma 
transversal.  

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Atividades: 3.0 pts. 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Conceitos, operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação) e representação geométrica dos 
Números Racionais. 

● Geometria: Circunferência como lugar 
geométrico e condição de existência de 
triângulos. 
 

✓ Resolver situações-problema que envolvam 
o cálculo de adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação de números racionais. 
✓ Compreender os elementos da 
circunferência e a condição de existência de 
triângulos, bem como a soma de seus ângulos 
internos. 

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Atividades: 3.0 pts. 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Álgebra: Equivalência de expressões 
algébricas com o uso de incógnitas e grandezas 
diretamente e inversamente proporcionais. 

● Álgebra: Equações polinomiais de 1º 
grau redutíveis à forma ax + b = y. 

● Geometria: relações entre ângulos 
internos e externos de polígonos regulares. 

✓ Reconhecer incógnitas e elaborar 
problemas que representem variação de 
proporcionalidade (direta e inversa) entre duas 
grandezas. 
✓ Resolver e elaborar problemas que possam 
ser representadas por equações polinomiais de 1º 
grau. 

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Atividades: 3.0 pts. 
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✓ Estabelecer relações entre ângulos internos 
e externos de polígonos regulares. 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Álgebra: sistema de equações de 1º 
grau com duas variáveis. 

● Probabilidade e estatística: análise de 
gráficos, tabelas e cálculo de média aritmética. 

● Geometria: cálculo das áreas de figuras 
planas e dos  volumes de sólidos geométricos. 

✓ Resolver e classificar sistema de equações 
de 1º grau com duas variáveis. 
✓ Analisar gráficos, tabelas e média aritmética. 
✓ Calcular a área de figuras planas por meio 
da composição e decomposição de polígonos, bem 
como os volumes dos sólidos geométricos. 

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Atividades: 3.0 pts. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA ANO: 8º 

PROFESSOR(A): ARABELA MIRANDA 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● Espaço Mundial: diversidade e 
regionalização 
 
✓ Os continentes e os oceanos; 
✓ Estados, nação e outros conceitos; 
✓ Outras regionalizações do espaço 

mundial.  
 

● População mundial, fluxos migratórios e 
problemas urbanos na América Latina 

 
✓ Dispersão da população mundial e 

migrações; 
✓ População mundial: distribuição e 

dinâmica demográfica; 
✓ Fluxos migratórios na América Latina; 

 
▪ Por que as denominações 

“América Latina” e “América Anglo-
Saxônica”? 

▪ América Latina: de área de destino 
de imigrantes para área de saída 
de emigrantes 

▪ Políticas migratórias na América 
Latina. 

✓ Os problemas das cidades latino-
americanas. 

 

⮚ Identificar e localizar os continentes e oceanos 
na superfície terrestre. 
 

⮚ Conceituar e diferenciar estado, país, nação, 
território, povo e governo. 
 

⮚ Identificar e caracterizar as formas de 
regionalização do espaço mundial. 
 

⮚ Conceituar e analisar os fluxos migratórios e os 
problemas acarretados por eles nas cidades e 
países. 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 3,0 pontos 

 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
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2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● A ascensão dos Estados Unidos e da China 
no cenário Internacional. 

● Os BRICS e o comércio internacional. 

● Distribuição da indústria e os capitais 
estadunidenses e chinês no mundo e no Brasil. 

● América: regionalizações, meio natural e 
países desenvolvidos. 

✓ Estados Unidos: potência econômica, 
população e megalópoles 

✓ Canadá: economia integrada ao Nafta. 

● América Países Emergentes – México, 
Argentina e Brasil: Industrialização tardia e 
população; Concentrações industriais; 
agropecuária e pressões sobre a natureza e 
suas riquezas 
 
 
 

 

⮚ Analisar e caracterizar a ascensão dos 
Estados Unidos e da China no cenário internacional. 

⮚ Conceituar e caracterizar os BRICS. 
Identificar os países participantes. 

⮚ Identificar as formas de regionalizar o 
continente americano e caracterizar os aspectos 
naturais. 

⮚ Analisar e caracterizar os Estados Unidos 
como potência.  

⮚ Caracterizar a economia do Canadá como 
membro do Nafta. 

⮚ Identificar e caracterizar os países latino 
emergentes. 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 2,0 pontos 

 

✔ Trabalho escrito e apresentação – 1,0 ponto 
 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● América: economias com base mineral e 
agropecuária. 

● América: organizações, conflitos e 
integração. 
 

✓ Organizações mundiais; 
✓ Organizações internacionais regionais; 
✓ América Latina: área de conflitos e 

tensões nas regiões de fronteira e 
outros impasses; 

 

⮚ Analisar e caracterizar as economias com 
bases mineral e agropecuária da América. 

⮚ Analisar, caracterizar e identificar as 
organizações, conflitos e integração no continente 
americano.  

⮚ Analisar e caracterizar a importância do 
Brasil no continente americano e sua presença na 
Antártida. 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 2,0 pontos 

 

✔ Trabalho escrito e apresentação – 1,0 ponto 
 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
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✓ Brasil: faixa de fronteira, integração 
regional e presença na Antártida. 

 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● África: o meio natural. 

● A África e o imperialismo europeu. 

● A África: população, regionalização e 
economia. 

● A África no início do século XXI. 
 
 

 

⮚ Analisar e caracterizar os aspectos naturais, 
população, regionalização e economia do 
continente africano. 

⮚ Analisar e caracterizar a influência do 
imperialismo europeu na África. 
 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 3,0 pontos 

 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA ANO: 9º 

PROFESSOR(A): ARABELA MIRANDA 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● Mundo global: origens e desafios 
 
✓ As quatro fases da globalização; 
✓ Transportes e telecomunicações: os 

motores tecnológicos da globalização. 
✓ Economia global: transnacionais e 

trabalho; 
✓ Consumo e cultura globalizada; 
✓ Globalização e meio ambiente. 

 

● Sociedade urbano-industrial, recursos 
naturais e fontes de energia 

 
✓ Um mundo urbano; 
✓ Sociedade urbano-industrial e a 

importância da agropecuária; 
✓ Sociedade urbano-industrial e fontes 

de energia; 
✓ Sociedade urbano-industrial, matriz 

energética e matérias-primas. 
 

 

⮚ Conceituar, caracterizar e compreender a 
Globalização e o desenvolvimento tecnológico. 

⮚ Diferenciar os blocos econômicos mundiais e 
os polos de poder. 

⮚ Analisar e compreender a sociedade urbano-
industrial. 

⮚ Identificar e caracterizar os recursos naturais e 
as fontes de energia.  
 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 3,0 pontos 

 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
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2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● Europa: diversidade e integração 

● Características físico-naturais e da 
população europeia. 

● A Construção da União Europeia. 

● Europa: economia e regionalização. 
 
 

 

⮚ Analisar e caracterizar a diversidade e 
integração da Europa. 

⮚ Identificar e caracterizar os aspectos físico-
naturais e da população europeia. 

⮚ Analisar e caracterizar a economia e 
regionalização da Europa. 
 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 2,0 pontos 

 

✔ Trabalho escrito e apresentação – 1,0 ponto 
 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● Do Império Russo a CEI: movimento de 
fronteiras. 

● A Comunidade de Estados Independentes 
(CEI): desigualdades econômicas e sociais. 

● Rússia: de superpotência a país 
emergente. 

 

⮚ Analisar e caracterizar as mudanças 
ocorridas na antiga União Soviética que originaram 
a CEI. 

⮚  Identificar os países que formam a CEI e 
caracterizar as desigualdades econômicas e sociais 
desses países. 

⮚ Analisar as mudanças ocorridas na Rússia. 
 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 2,0 pontos 

 

✔ Trabalho escrito e apresentação – 1,0 ponto 
 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos dos Tigres Asiáticos, 
China e Japão. 

● Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos da Austrália e Nova 
Zelândia. 

 

⮚ Identificar e relacionar aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, políticos, sociais e 
econômicos do continentes asiático. 

⮚ Identificar e relacionar os aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, políticos, sociais e 
econômicos da Oceania. 

 

✔ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
 

✔ Atividade de sala e casa, caderno, estudo 
dirigido – 2,0 pontos 

 

✔ Trabalho escrito e apresentação – 1,0 ponto 
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● A participação brasileira na Antártida, 
questões ambientais e pesquisas cientificas no 
continente. Tratado da Antártida: conflitos e 
interesses globais. 
 

⮚ Pesquisar aspectos físicos, ambientais do 
continente Antártico e o Tratado da Antártida. 
 

 

✔ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa ANO: 8° ano 2020 

PROFESSOR(A): Fabrícia Silva de Carvalho 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Revisar, aplicar e aprofundar os 
conhecimentos acerca de classes gramaticais/ 
morfológicas. 

● Exercitar a compreensão, interpretação, 
oralidade e produção de textos narrativos. 

● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gênero textual. 

● Analisar, aplicar, produzir e identificar 
os elementos sequenciais do enredo. 
 
 
 

⮚ Identificar e diferenciar, em textos lidos, as 
classes gramaticais. 

⮚ Identificar e construir o suspense, o mistério, 
o humor e o drama em diversos gêneros textuais. 

⮚ Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais, narrativas e do enredo. 

⮚ Debates acerca de temas atuais para 
produção textual. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Introdução à morfossintaxe. 

● Exercitar e identificar os signos de 
pontuação nos textos lidos e produzidos. 

● Exercitar e identificar as regras 
gramaticais de  acentuação gráfica. 

● Diferenciar, analisar e utilizar o uso dos 
porquês. 

● Transitividade verbal e complementos 
verbais. 

● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gêneros narrativos. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, o uso 
das principais pontuações. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, o uso 
dos porquês. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, o uso da 
acentuação gráfica. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, a 
análise de transitividade verbal. 

⮚ Identificar e construir os gêneros narrativos 
em diversas produções escritas. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 
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● Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais, narrativas, descritivas e do 
enredo.  
 
 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Período simples e período composto. 

● Revisão de conjunções coordenadas. 

● Orações coordenadas aditivas, 
adversativas, alternativas, conclusivas e 
explicativas. 

● Aposto e vocativo. 

● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gêneros textuais. 

● Estratégias de escrita: textualização, 
revisão e edição. 

● Identificação de características acerca 
do texto dissertativo (argumentativo e 
expositivo). 

● Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais e dissertativas. 
 
 
 

⮚ Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, agrupamento de orações e de conjunções 
em períodos, diferenciando coordenação de 
subordinação. 

⮚ Identificar e aplicar os gêneros narrativos em 
diversas produções escritas. 

⮚ Construir e aplicar a tipologia dissertativa na 
oralidade e nas produções escritas. 

⮚ Interpretar, em textos lidos ou de produção 
própria, efeitos de sentido e aplicabilidade 
gramatical do aposto e do vocativo. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Vozes verbais. 

● Adjunto adnominal e complemento 
nominal. 

● Colocação pronominal. 

● Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais e dissertativas. 

⮚ Identificar, em textos lidos e de produção 
própria, efeitos de sentido dos adjuntos adnominais 
e dos complementos nominais. 

⮚ Identificar, em textos lidos e de produção 
própria, a aplicabilidade gramatical das vozes 
verbais. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 
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● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gêneros textuais. 
 
 
 

⮚ Identificar, em textos lidos e de produção 
própria, a aplicabilidade das regras gramaticais de 
colocação pronominal. 

⮚ Construir e aplicar a tipologia dissertativa na 
oralidade e nas produções escritas. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa ANO: 8° ano 2020 

PROFESSOR(A): Ruben de Jesus Reis Silva  

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Revisar, aplicar e aprofundar os 
conhecimentos acerca de classes gramaticais/ 
morfológicas. 

● Exercitar a compreensão, interpretação, 
oralidade e produção de textos narrativos. 

● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gênero textual. 

● Analisar, aplicar, produzir e identificar 
os elementos sequenciais do enredo. 
 
 
 

⮚ Identificar e diferenciar, em textos lidos, as 
classes gramaticais. 

⮚ Identificar e construir o suspense, o mistério, 
o humor e o drama em diversos gêneros textuais. 

⮚ Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais, narrativas e do enredo. 

⮚ Debates acerca de temas atuais para 
produção textual. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Introdução à morfossintaxe. 

● Exercitar e identificar os signos de 
pontuação nos textos lidos e produzidos. 

● Exercitar e identificar as regras 
gramaticais de  acentuação gráfica. 

● Diferenciar, analisar e utilizar o uso dos 
porquês. 

● Transitividade verbal e complementos 
verbais. 

● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gêneros narrativos. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, o uso 
das principais pontuações. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, o uso 
dos porquês. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, o uso da 
acentuação gráfica. 

⮚ Identificar e aplicar, em textos lidos, a 
análise de transitividade verbal. 

⮚ Identificar e construir os gêneros narrativos 
em diversas produções escritas. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 
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● Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais, narrativas, descritivas e do 
enredo.  
 
 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Período simples e período composto. 

● Revisão de conjunções coordenadas. 

● Orações coordenadas aditivas, 
adversativas, alternativas, conclusivas e 
explicativas. 

● Aposto e vocativo. 

● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gêneros textuais. 

● Estratégias de escrita: textualização, 
revisão e edição. 

● Identificação de características acerca 
do texto dissertativo (argumentativo e 
expositivo). 

● Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais e dissertativas. 
 
 
 

⮚ Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, agrupamento de orações e de conjunções 
em períodos, diferenciando coordenação de 
subordinação. 

⮚ Identificar e aplicar os gêneros narrativos em 
diversas produções escritas. 

⮚ Construir e aplicar a tipologia dissertativa na 
oralidade e nas produções escritas. 

⮚ Interpretar, em textos lidos ou de produção 
própria, efeitos de sentido e aplicabilidade 
gramatical do aposto e do vocativo. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Vozes verbais. 

● Adjunto adnominal e complemento 
nominal. 

● Colocação pronominal. 

● Produzir texto próprio de acordo com as 
regras gramaticais e dissertativas. 

⮚ Identificar, em textos lidos e de produção 
própria, efeitos de sentido dos adjuntos adnominais 
e dos complementos nominais. 

⮚ Identificar, em textos lidos e de produção 
própria, a aplicabilidade gramatical das vozes 
verbais. 

✔ Vídeos informativos. 

✔ Interação com a lousa digital. 

✔ Interpretação, análise e criação de textos 
verbais e não verbais. 

✔ Apresentações orais. 
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● Identificação de características acerca 
dos diversos tipos de gêneros textuais. 
 
 
 

⮚ Identificar, em textos lidos e de produção 
própria, a aplicabilidade das regras gramaticais de 
colocação pronominal. 

⮚ Construir e aplicar a tipologia dissertativa na 
oralidade e nas produções escritas. 

✔ Discussão de temas culturais, sociais, 
históricos e artísticos. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR: 

Ciências ANO: 6º 

PROFESSOR(A): Gilberto Oliveira Brandão 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Um ambiente dinâmico 
● O planeta Terra 
 

⮚ Reconhecer fatores relacionados à Terra como 
planeta vivo, e o fluxo de energia nos 
ecossistemas. 

⮚ Iniciar o estudo das características da Terra.  

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● A água 
● A crosta terrestre 
 
 
 

⮚ Reconhecer aspectos gerais do ciclo, tratamento 
e contaminação da água.  

⮚ Reconhecer a composição da crosta terrestre, 
tipos de rocha e solo. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● O céu 
● Os materiais 

 
 
 

⮚ Identificar pontos de referência na Astronomia e 
os movimentos de rotação e translação da Terra 

⮚ Identificar as características gerais dos materiais, 
bem como seus estados físicos 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Vida, célula e o sistema nervoso humano 
● Os sentidos e os movimentos 
 
 
 

⮚ Identificar as células e componentes do sistema 
nervoso humano. 

⮚ Perceber os órgãos relacionados aos sentidos e 
aos movimentos. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR: 

Ciências ANO: 7º 

PROFESSOR(A): Gilberto Oliveira Brandão 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● A vida no planeta Terra 
● A classificação dos seres vivos 
o Vírus, moneras, protistas, fungos 

⮚ Reconhecer as condições para a ocorrência da 
vida na Terra. 

⮚ Iniciar as bases da classificação dos seres vivos. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● O reino das plantas 
● O reino dos animais 
 
 

⮚ Reconhecer a organização geral das plantas, 
aspectos morfológicos e funcionais. 

⮚ Reconhecer a organização geral dos animais, 
aspectos morfológicos e funcionais. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Relações ecológicas e ecossistemas 
brasileiros 

● O ar 
 

⮚ Identificar os biomas brasileiros, percebendo suas 
características e diferenças. 

⮚ Reconhecer as características da atmosfera, 
incluindo as propriedades do ar. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Calor e temperatura 
● Maquinas simples e máquinas térmicas 
 
 

⮚ Identificar os fenômenos relacionados à 
propagação de calor e alterações de temperatura. 

✔ Avaliação Bimestral 5,0 pontos 

✔ Avaliação Interventiva 2,0 pontos 

✔ Atividades 3,0 pontos 
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 ⮚ Perceber as diferenças entre máquinas simples e 
máquinas complexas, bem como as máquinas 
térmicas. 

 
CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História  ANO: 6º  

PROFESSOR(A): Jéssika Vasconcelos de Oliveira  

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Introdução ao estudo da História  

• Fontes Históricas 

• Preservação do patrimônio cultural 
material e imaterial da humanidade 

• Tempo: reflexões sobre o sentido das 
cronologias e da construção dos marcos 
históricos 

• A África como o berço da humanidade: 
os primeiros processos migratórios 

• Teorias que explicam a chegada dos 
seres humanos aos outros continentes 
 

 
 
 

➢  Compreender a importância da História na 
formação das identidades, respeito às 
diferenças e construção da cidadania 

➢  Compreender diferentes formas de noção de 
tempo e periodização dos processos 
históricos. 

➢  Identificar a origem da produção do saber 
histórico e analisar o significado das fontes 
que originaram determinadas formas de 
registro em sociedades e épocas distintas. 

➢  Conhecer e comparar algumas hipóteses 
científicas sobre o surgimento da espécie 
humana na África e sua historicidade. 

➢  Descrever as teorias acerca da chegada dos 
seres humanos à América. 

➢  Identificar geograficamente as rotas de 
povoamento no território americano. 
 

✓  Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos  
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto  
✓ Trabalho Bimestral – 1,0 ponto  
✓ Estudo Dirigido – 1,0 ponto  

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Desenvolvimento humano no Paleolítico 
e a revolução neolítica 

• A “pré-história” brasileira 

➢  Entender o desenvolvimento humano 
durante a Pré-História. 

✓ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto  
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• Desenvolvimento das sociedades da 
Mesoamérica 

• Desenvolvimento da primeira civilização 
no Oriente Médio (Mesopotâmia) 

• Outras sociedades do Oriente: Fenícia, 
Pérsia, Hebreus 

 

➢ Compreender as diferentes tradições 
indígenas que compunham o Brasil. 

➢  Identificar e localizar geograficamente as 
sociedades antigas. 

➢ Analisar o desenvolvimento das civilizações 
antigas. 
 
 

✓ Estudo Dirigido – 2,0 pontos 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Desenvolvimento da primeira civilização 
na África (Egito)  

• Outras sociedades da África: Núbia e o 
Reino de Cuxe 

• Outras sociedades do Oriente: China e 
Índia 

• Desenvolvimento das sociedades da 
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma 
 
 
 
 

➢ Conhecer aspectos sociais, econômicos, 
políticos e culturais das sociedades 
africanas e orientais. 

➢ Explicar a formação da Grécia Antiga, com 
ênfase na formação da pólis  

➢ Conceituar “império” no mundo antigo. 
➢ Caracterizar o processo de formação da 

Roma Antiga e suas configurações sociais e 
políticas nos períodos republicano e 
imperial. 

 

✓ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto 
✓ Estudo Dirigido – 2,0 pontos 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Desenvolvimento das sociedades da 
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma  

• Império Bizantino 

• A passagem do mundo antigo para o 
mundo medieval 

• Reino Franco e Império Carolíngio 

• Construção e características do mundo 
feudal 

➢ Compreender as heranças políticas dos 
povos da Antiguidade. 

➢ Compreender a síntese das sociedades 
romanas e germânicas na desagregação do 
mundo clássico. 

➢ Entender a sociedade, as relações políticas 
e culturais e a expansão de bizantinos e 
árabes entre os séculos V e XV. 

✓ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto 
✓ Estudo Dirigido – 2,0 pontos 
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• Islamismo 

• Crise do Feudalismo  
 
 
 

➢ Saber como se deu o processo de 
estruturação do feudalismo 

➢ Caracterizar as relações entre senhores e 
servos. 

➢ Entender a organização econômica, política 
e social do feudalismo. 

➢ Compreender a expansão do comércio e das 
cidades e sua relação com a transição 
feudocapitalista. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: História  ANO: 7º  

PROFESSOR(A): Jéssika Vasconcelos de Oliveira 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• A passagem do mundo antigo para o 
mundo medieval 

• Reino Franco e Império Carolíngio 

• Construção e características do mundo 
feudal 

• Islamismo 

• Baixa Idade Média e crise do Feudalismo  

• As diferentes formas de organização 
política na África: Gana e Mali  

 
 
 

➢ Entender a sociedade, as relações políticas 
e culturais e a expansão dos árabes entre os 
séculos V e X. 

➢ Saber como se deu o processo de 
estruturação do feudalismo. 

➢ Caracterizar as relações entre senhores e 
servos. 

➢ Entender a organização econômica, política 
e social do feudalismo. 

➢ Compreender as Cruzadas, a expansão do 
comércio e das cidades e sua relação com a 
transição feudocapitalista. 

➢ Conhecer aspectos e processos das 
sociedades africanas antes da chegada dos 
europeus. 
 

✓ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto 
✓ Trabalho Bimestral – 1,0 ponto 
✓ Estudo Dirigido – 1,0 ponto 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• As diferentes formas de organização 
política na África e na América: Congo, 
Iorubás, Astecas e Incas 

• Humanismos 

• Renascimentos artísticos e culturais 

• Reforma Protestante e Contrareforma  

➢ Conhecer aspectos e processos das 
sociedades africanas e americanas antes da 
chegada dos europeus. 

➢ Explicar o significado de “modernidade” e 
suas lógicas de ruptura e permanência, com 
base em uma concepção europeia. 

✓ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto 
✓ Estudo Dirigido – 2,0 pontos 
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• Absolutismo ➢ Identificar as principais características dos 
Humanismos e dos Renascimentos e 
analisar seus significados. 

➢ Compreender e relacionar as vinculações 
entre as reformas religiosas e sua conexão 
entre Europa e América. 

➢ Descrever os processos de formação e 
consolidação das monarquias europeias. 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Absolutismo 

• Grandes Navegações 

• Astecas, Incas e Colonização da 
América Espanhola 

• Colonização do Brasil  

• Sociedade Açucareira 
 
 
 

➢  Descrever os processos de formação e 
consolidação das monarquias europeias. 

➢ Descrever as formas de organização das 
sociedades americanas no tempo da 
conquista. 

➢  Analisar os diferentes impactos da 
conquista europeia da América para as 
populações ameríndias. 

➢  Analisar a formação histórico- geográfica do 
território da América portuguesa. 

➢  Relacionar a política mercantilista com a 
colonização da América.  

➢ Discutir o conceito de escravidão na 
modernidade. 
 

✓ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto 
✓ Estudo Dirigido – 2,0 pontos 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Jesuítas 

• Bandeirantes 

• Crise do Antigo Sistema Colonial 

• Sociedade Mineradora 
 

 

➢ Analisar a importância do papel dos jesuítas 
e bandeirantes para a expansão do Brasil 
Colônia. 

➢ Analisar os mecanismos e as dinâmicas de 
comércio de escravizados. 

✓ Avaliação Bimestral – 5,0 pontos 
✓ Atividade Interventiva – 2,0 pontos 
✓ Exercícios de Sala e Casa – 1,0 ponto 
✓ Estudo Dirigido – 2,0 pontos 
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➢ Compreender as diversas formas de 
resistência no período colonial. 

➢ Compreender o funcionamento da sociedade 
mineradora. 

CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LEM - Inglês ANO: 7º 

PROFESSOR(A): Julia Grazinoli Loureiro Pavão 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Revisão do tempo verbal Presente Simples; 

• Verbo modal Can (‘t); 

• Vocabulário: eletrônicos; 

• Gênero textual: poesia.  

➢ Revisar o tempo verbal presente simples 
➢ Expressar suas habilidades 
➢ Compreender a linguagem poética. 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
✓ Atividades: 1,5 ponto 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Perguntas: como formamos e como usamos; 

• Vocabulário: roupas e acessórios; 

• Modo imperativo; 

• Substantivos contáveis e incontáveis; 

• Hábitos alimentares; 

• Gênero textual: entrevista. 

➢ Falar sobre hábitos alimentares 
➢ Conversar sobre moda 
➢ Compreender e produzir uma entrevista 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
✓ Atividades: 1,5 ponto 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Tempo verbal passado simples; 

• Conectivos; 

• Gênero textual: linha do tempo. 

➢ Falar sobre eventos passados de forma coesa 
➢ Compreender e produzir uma linha do tempo 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
✓ Atividades: 1,5 ponto 
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4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Vocabulário: monumentos históricos; 

• Revisão do tempo verbal passado simples; 

• Tempo verbal passado contínuo; 

• Verbo modal Could; 

• Vocabulário: jogos e brinquedos. 

➢ Falar sobre a história de um lugar 
➢ Formular hipóteses 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
✓ Atividades: 1,5 ponto 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LEM - Inglês ANO: 6º 

PROFESSOR(A): Julia Grazinoli Loureiro Pavão 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• O inglês no mundo e no nosso dia-a-dia; 

• Alfabeto; 

• Números de 0 a 101; 

• Caso genitivo: ‘s; 

• Atividades de lazer; 

• Verbo ser/estar no presente; 

• Apresentação. 

➢ Saber apresentar-se e apresentar outros 
➢ Conhecer a amplitude e influência da língua 

inglesa no mundo atual 
➢ Saber contar até 101 
➢ Soletrar diferentes palavras em inglês 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
✓ Atividades: 1,5 ponto 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Membros da família e animais de estimação; 

• Planejamento semanal: dias da semana e 
matérias escolares; 

• Preposições; 

• Tempo verbal presente simples (afirmativo); 

• Adjetivos possessivos; 

• Gêneros textuais: entrevista e tirinha. 

➢ Apresentar sua família a outros 
➢ Compreender os gêneros textuais tirinha e 

entrevista 
➢ Compreender e produzir um planejamento 

semanal 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
✓ Atividades: 1,5 ponto 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Tarefas e saudações do dia-a-dia; 

• Advérbios de frequência com o tempo verbal 
presente simples; 

• Tempo verbal present continuous (gerúndio); 

➢ Falar sobre a frequência de tarefas do dia-a-dia 
➢ Expressar ações que estão acontecendo no 

momento 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
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• Países, nacionalidades e continentes. ➢ Cumprimentar apropriadamente pessoas de 
diferentes nacionalidades me inglês 

✓ Atividades: 1,5 ponto 

 
 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Vocabulário: esportes e atividades de lazer; 

• Modo imperativo; 

• Revisão dos dois tempos verbais do 
Presente; 

• Gostos pessoais: like, love, hate. 

➢ Falar sobre esportes e atividades de lazer 
➢ Falar sobre gostos pessoais 
➢ Compreender e dar comandos 

✓ Prova escrita: 5,0 pontos 
✓ Avaliação interventiva interdisciplinar: 2,0 

pontos 
✓ Redação: 1,5 ponto 
✓ Atividades: 1,5 ponto 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS ANO: 8º A 

PROFESSOR: JÚLIO 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

❖ Nutrição: tipos de alimentos e suas 
composições químicas como lipídios, 
protídeos e glicídios, vitaminas e sais 
minerais. 

❖ Conservação dos alimentos e suas inter-
relações com algumas doenças, tais como 
verminoses e estados de alerta do tipo 
intoxicações. 

❖ Alimentação saudável e não-saudável: 
consequências negativas, tais como: 
obesidade, diabetes, hipertensão e 
redução da longevidade. 

❖ Sistemas digestório, cardiovascular, 
linfático e imunitário humanos. 

❖ Anatomia e fisiologia dos sistemas citados 
anteriormente: aspectos básicos. 

 

❖ Compreender a importância da nutrição, do 
balanço energético dos alimentos e do 
desenvolvimento de hábitos alimentares 
saudáveis, conceituando os principais 
nutrientes essenciais ao homem, tais como: 
vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios 
e proteínas.  

❖ Identificar aspectos anatômicos e fisiológicos 
relacionados aos sistemas a serem estudados, 
tais como: sistemas digestório, cardiovascular, 
linfático e imunitário. 

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
❖ Exercícios extraclasse: 2,00 

pontos. 
❖ Atividade experimental e pesquisa: 

1,00 ponto. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

❖ Sistemas respiratório, urinário e endócrino 
humanos - anatomia e fisiologia - aspectos 
básicos. 

❖ Identificar aspectos anatômicos e fisiológicos 
relacionados aos sistemas a serem estudados, 
tais como: sistemas respiratório, urinário e 
endócrino humanos. 

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
❖ Exercícios extraclasse: 2,00 

pontos. 



101 
 

❖ Saúde dos sistemas estudados 
anteriormente – principais enfermidades 
que acometem esses sistemas. 

❖ Sistema Genital Masculino e Feminino: 
anatomia e fisiologia. Noções de 
embriologia, gravidez e parto. 

❖ Adolescência e sexualidade. 
❖ Fases do desenvolvimento humano. 
❖ Cuidados e higiene com o corpo. 
❖ Doenças sexualmente transmissíveis. 
❖ Métodos contraceptivos.   
❖ Gravidez na adolescência e planejamento 

familiar. 
 

❖ Reconhecer as doenças mais comuns do 
cotidiano que assolam os sistemas do corpo 
humano estudados no 1º e 2º bimestres.  

❖ Estudar aspectos relacionados à adolescência 
e reprodução humana.  

❖ Compreender as diferenças anatômicas e 
fisiológicas dos sistemas reprodutores 
masculino e feminino. 

❖ Estudar os métodos anticoncepcionais 
existentes, além das doenças sexualmente 
transmissíveis.  

❖ Abordar conceitos de fecundação, gestação e 
parto. 

❖ Atividade experimental e pesquisa: 
1,00 ponto. 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

❖ Movimento e repouso. 
❖ Velocidade e aceleração. 
❖ Composição das forças. 
❖ Leis de Newton. 
❖ Formas e fontes de energia.] 
❖ Transformação de energia. 
❖ Energia elétrica – conceitos. 
❖ Trabalho e Potência – Aplicações. 

 

❖ Compreender e explorar as principais 
características dos fenômenos físicos de força 
e movimento. 

❖ Aprender conceitos e aplicações sobre 
velocidade, aceleração, movimento e repouso.  

❖ Entender o significado de força e suas 
aplicações.  

❖ Estudar as leis de Newton e suas aplicações 
no cotidiano. 

❖ Identificar as fontes e formas de energia bem 
como suas transformações e conservação. 

❖ Discutir sobre geração de energia elétrica, 
trabalho e potência. 

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
❖ Exercícios extraclasse: 2,00 

pontos. 
❖ Atividade experimental e pesquisa: 

1,00 ponto. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

❖ Fenômenos elétricos e magnéticos. 
❖ Corrente e dispositivos elétricos.  

❖ Identificar os fenômenos elétricos e 
magnéticos. 

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
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❖ O circuito elétrico.  
❖ Consumo de energia elétrica. 
❖ O magnetismo. 
❖ Rotação e Translação da Terra. 
❖ A lua e seus movimentos. 
❖ Clima e tempo. 
❖ Influência humana nos fenômenos 

climáticos.  

❖ Estudar a corrente elétrica e os dispositivos 
elétricos existentes no cotidiano. 

❖ Conhecer sobre o funcionamento de um 
circuito elétrico. 

❖ Perceber a importância do estudo sobre o 
consumo de energia elétrica. 

❖ Investigar as propriedades magnéticas dos 
materiais e sua importância para o meio 
ambiente.  

❖ Compreender a complexidade dos movimentos 
de Rotação e Translação do planeta Terra. 

❖ Aprender sobre as fases da Lua e sua 
influencia sobre a vida no planeta. 

❖ Discutir sobre fatores que influenciam o clima e 
o tempo. 

❖ Analisar os fenômenos climáticos e a influência 
humana. 

❖ Exercícios extraclasse: 2,00 
pontos. 

❖ Atividade experimental e pesquisa: 
1,00 ponto. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA ANO: 9º A B C D 

PROFESSOR(A): JÚLIO e MARCO 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

❖ Conjuntos Numéricos. 
❖ Operações com números reais. 
❖ Potenciação: propriedades e 

aplicações. 
❖ Radiciação: propriedades e aplicações. 
❖ Operações com radicais. 
❖ Racionalização de denominadores. 

 
 

❖ Solucionar situações-problema que utilizem o 
conceito de números racionais na forma 
fracionária e decimal. 

❖ Compreender a importância do uso das 
potências nos cálculos matemáticos modernos. 

❖ Investigar e aplicar o conceito de potência 
numérica com expoentes negativos e positivos, 
fracionários e notação científica.  

❖ Entender o conceito de radiciação, suas 
aplicações e operações matemáticas. 

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
❖ Exercícios extraclasse: 2,00 

pontos. 
❖ Atividade experimental e pesquisa: 

1,00 ponto. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

❖ Equação do 2° grau: introdução. 
❖ Raízes das equações do 2° grau. 
❖ Equações do 2° grau completas e 

incompletas. 
❖ Fórmula de Bhaskara e suas 

aplicações. 
❖ Relações de Girard 

 

❖ Compreender a importância dos estudos 
relacionados às equações do 2° grau.  

❖ Aprofundar noções básicas de divisibilidade, 
múltiplo, divisor, números primos e MMC 
envolvendo equações do 2° grau. 

❖ Praticar técnicas e macetes para encontrar as 
raízes das equações do 2° grau. 

❖ Estudar as relações de Girard envolvendo 
soma e produto das raízes e suas aplicações.  

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
❖ Exercícios extraclasse: 2,00 

pontos. 
❖ Atividade experimental e pesquisa: 

1,00 ponto. 
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3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
❖ Triângulo Retângulo 
❖ Teorema de Pitágoras 
❖ Aplicação do Teorema de Pitágoras.  
❖ Razões Trigonométricas nos triângulos 

retângulos 
 
 
 

❖ Estudar as características e propriedades dos 
triângulos retângulos. 

❖ Entender como se aplica no cotidiano o 
Teorema de Pitágoras. 

❖ Compreender e treinar as razões 
trigonométricas e suas aplicações. 

 

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
❖ Exercícios extraclasse: 2,00 

pontos. 
❖ Atividade experimental e pesquisa: 

1,00 ponto. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
❖ Proporcionalidade em Geometria 
❖ Teorema de Tales 
❖ Matemática Financeira: Juros Simples, 

Compostos e cálculos de porcentagem. 
❖ Noções básicas de estatística e 

interpretação de gráficos e tabelas. 

❖ Perceber como ocorre o processo de 
construção de figuras geométricas através do 
estudo da proporcionalidade. 

❖ Praticar conhecimentos relacionados à 
matemática financeira e suas implicações no 
cotidiano. 

❖ Aguçar a capacidade de interpretação de 
dados contidos em gráficos, tabelas e suas 
inter-relações. 

❖ Prova Bimestral: 5,00 pontos 
❖ Av. interventiva: 2,00 pontos 
❖ Exercícios extraclasse: 2,00 

pontos. 
❖ Atividade experimental e pesquisa: 

1,00 ponto. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa ANO: 9º A B C D  

PROFESSOR(A): Lilene Freitas e Rubens  

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Produção de texto, gênero: Narração, 
descrição e reportagem.  

 
 

•  Revisão das classes de palavras. 
 
 
 

• Oração, período simples e composto. 
 
 
 
 

• Período Composto por coordenação 
 
 

• Homônimo, parônimo e Variação 
Linguística. 

 

• Desenvolver estratégias de leitura e práticas 
de escrita a partir de diversos gêneros 
textuais. 

 

• Relembrar e reconhecer em frases, textos 
as classes de palavras: substantivo, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção e interjeição.  

 

• Reconhecer através da leitura e da escrita 
de textos, conforme a norma padrão, a 
estrutura sintática no nível da oração, do 
período simples e composto. 

 

• Reconhecer a relação semântica entre as 
orações coordenadas. 

 

• Escrever textos corretamente, de acordo 
com a norma-padrão e semântica.  

• Avaliação = 5 pontos  
 

• Atividade interventiva = 2 pontos 
 

• Trab. e atividades em sala = 2 
pontos 

 

• Estudo Dirigido = 1 ponto 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

• Artigos de opinião, textos publicitários e 
dissertativos. 

  

• Avaliação  =  5 pontos  
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• Trabalhar regras/normas da redação do 
PAS/UNB 1ª etapa. 
 

• Figuras de Linguagem 
 

● Concordância Nominal. 
● Concordância Verbal 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Desenvolver estratégias de leitura e práticas 
de escrita a partir de diversos gêneros 
textuais. 

 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer em textos lidos e expressões 
próprias as regras de concordância nominal 
e usá-las conforme a norma padrão. 

 
 

• Reconhecer em textos lidos e expressões 
próprias as regras de concordância verbal e 
usá-las conforme a norma padrão. 

• Atividade interventiva = 2 pontos 
 

• Trab. e atividades em sala = 3 
pontos 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Crônicas, contos e textos da atualidade.  
 

 

• Período Composto por subordinação. 
(Oração principal e oração 
subordinada). 

 
 

• Orações Subordinadas Substantivas e 
conjunções subordinativas 
substantivas. 

 
 
 

• Desenvolver estratégias de leitura e práticas 
de escrita a partir de diversos gêneros 
textuais. 
 

• Conhecer e identificar em textos lidos e em 
produções próprias a relação de 
subordinação entre as orações. 

 

• Identificar em textos orais e escritos a função 
sintática desempenhada pela oração 
subordinada e o papel que a conjunção 
subordinativa integrante desempenha na 
estrutura das orações subordinadas 
substantivas. 

 

• Avaliação  =  5 pontos  
 

• Atividade interventiva = 2 pontos 
 

• Trab. e atividades em sala = 3 
pontos 
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4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

• Textos dissertativos, contos e textos da 
atualidade.  
 

• Trabalhar regras/normas da redação do 
PAS/UNB 1ª etapa. 
 
 
 

● Orações subordinadas Adjetivas                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

● Oração subordinada adverbial 
 

 

 

• Desenvolver estratégias de leitura e práticas 
de escrita a partir de diversos gêneros 
textuais. 
 

 
 
 
 
 

• Conhecer e identificar em textos orais e 
escritos a função sintática e semântica das 
orações subordinadas adjetivas (Restritivas 
e Explicativas) nos enunciados 

 
 

• Conhecer e identificar os valores semânticos 
de cada oração subordinada adverbial. 

 

• Avaliação  =  5 pontos  
 

• Atividade interventiva = 2 pontos 
 

• Trab. e atividades em sala = 3 
pontos 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA ANO:  7º A B C D  

PROFESSOR(A): LILENE FREITAS E MARCELIA 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Produção de texto – conhecendo o 
gênero: reportagem.  

 
 
 
 

 
● Revisão das classes de palavras: 

Substantivo e adjetivo. 
 

   
 
 

● Figuras de linguagem (metáfora, 
metonímia, personificação, hipérbole, 
sinestesia e ironia. 

 
 
 

●  Léxico/morfologia: verbo e locução 
verbal. 

 
 
 

➢ Valer-se da linguagem para melhorar a 
qualidade de suas relações pessoais, sendo capaz 
de expressar seus sentimentos, experiências, ideias 
e opiniões, bem como de acolher, interpretar e 
considerar os dos outros, contrapondo-os quando 
necessário.  
 
 
➢ Relembrar e reconhecer em frases, textos 
as classes de palavras: substantivo e adjetivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Identificar, em texto lidos ou de produção 
própria, verbo (estrutura e formação de verbos, 
verbos regulares e irregulares, formas nominais do 
verbo, locução verbal.) 

 
 

• Vídeos informativos. 
 

• Interação com a lousa digital. 
 

 

• Interpretação, análise e criação de 
textos verbais e não verbais. 
 

• Apresentações orais. 
 

• Atividades em sala de aula. 
 

• Avaliação escrita.  
 

• Trabalhos em sala de aula 
individual e em grupo. 
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2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Produção de texto – conhecendo o 
gênero: Cartaz publicitário.  
 
 
 
 
 
 
 

● Sintaxe: frase, período e oração. 
 
 
 
 

● Sujeito e predicado. 
 
 
 

● Classificação do sujeito 

• Valer-se da linguagem para melhorar a 
qualidade de suas relações pessoais, sendo 
capaz de expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões, bem como 
de acolher, interpretar e considerar os dos 
outros, contrapondo-os quando necessário.  
 
 
 

• Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, frase, período e oração. 

 
 

• Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, a estrutura básica da oração: sujeito 
e predicado. 

 
 

• Reconhecer classificar sujeito, em textos 
lidos ou produções próprias. 

 
 

• Vídeos informativos. 
 

• Interação com a lousa digital. 
 

 

• Interpretação, análise e criação de 
textos verbais e não verbais. 
 

• Apresentações orais. 
 

• Atividades em sala de aula. 
 

• Avaliação escrita.  
 

• Trabalhos em sala de aula 
individual e em grupo. 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Produção de texto – conhecendo o 
gênero: Pôster ou painel.  
 
 
 
 

• Valer-se da linguagem para melhorar a 
qualidade de suas relações pessoais, sendo 
capaz de expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões, bem como 
de acolher, interpretar e considerar os dos 
outros, contrapondo-os quando necessário.  

• Vídeos informativos. 
 

• Interação com a lousa digital. 
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● Sintaxe: verbo de ligação e predicativo 
do sujeito. 

 
 

● Sintaxe: tipos de predicado. 
 
 
 

 
 
 

• Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, a estrutura básica da oração: sujeito 
e predicado. 

 

• Reconhecer os tipos de predicado, em 
textos lidos ou produções próprias. 
 
 
 

• Interpretação, análise e criação de 
textos verbais e não verbais. 
 

• Apresentações orais. 
 

• Atividades em sala de aula. 
 

• Avaliação escrita.  
 

• Trabalhos em sala de aula 
individual e em grupo. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Produção de texto – conhecendo o 
gênero: Carta de solicitação e de 
reclamação.   
 
 
 
 
 
 

● Sintaxe: transitividade verbal. 
 
 

 
 
 
 

• Valer-se da linguagem para melhorar a 
qualidade de suas relações pessoais, sendo 
capaz de expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões, bem como 
de acolher, interpretar e considerar os dos 
outros, contrapondo-os quando necessário.  

 
 

• Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, a transitividade verbal, objeto direto 
e objeto indireto. 
 

• Vídeos informativos. 
 

• Interação com a lousa digital. 
 

 

• Interpretação, análise e criação de 
textos verbais e não verbais. 
 

• Apresentações orais. 
 

• Atividades em sala de aula. 
 

• Avaliação escrita.  
 

• Trabalhos em sala de aula 
individual e em grupo. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física ANO: 6º 

PROFESSOR(A): Lúcia Giselle  

 
 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Benefícios da Educação Física para a 
saúde do indivíduo. 

• Atividade física e sociedade tecnológica 

• Capacidades Físicas: Força, 
velocidade, agilidade, resistência, 
equilíbrio, flexibilidade, coordenação e 
ritmo. 

• Condicionamento físico  

• Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

• Futsal 

• Atletismo: 
o Prática 
o Regras oficiais 

 
 
 
 

• Compreender enquanto aluno participativo , 
a ligação da prática de atividade física com 
seus benefícios ao corpo e a sua vida. 

• Perceber o avanço da tecnologia e suas 
consequências que causam a diminuição da 
prática de atividade física pela população. 

• Perceber que ao praticar esporte e atividade 
física, estão sendo desenvolvidas diversas 
capacidades físicas. 

• Conhecer as regras de futsal e atletismo, 
assim como seus fundamentos e 
modalidades. 

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios localizados 
e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e táticas 
de jogo 

• Realizar minijogos e jogos com bola 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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• Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

• Asseio corporal. Uso adequado de 
vestuário 

• Alimentação: Alimentos saudáveis e 
higienização de alimentos. 

• Olimpíadas – Tókio 2020 

• Jogos Interclasses 

• Voleibol: 
o Prática 
o Regras oficiais 

●  
 
 
 

• Entender a importância do adversário e 
demais envolvidos para a realização de um 
jogo, competição e disputa 

• Reconhecer os alimentos saudáveis para 
obter qualidade de vida 

• Entender a importância para cultura 
esportiva do país participar de uma 
olimpíada. 

• Entender a importância da participação nos 
jogos interclasse 

• Compreender e realizar os fundamentos do 
voleibol. 

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios localizados 
e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e táticas 
de jogo 

• Realizar minijogos e jogos com bola 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

• Grupos musculares plano anatômico. 

• Fatos e notícias do esporte 

• Tênis de mesa 

• Handebol 
o Prática 
o Regras oficiais 

 
 
 
 

• Entender a importância do adversário e 
demais envolvidos para a realização de um 
jogo, competição e disputa 

• Conhecer os grupamentos musculares e 
como eles podem ser desenvolvidos pelos 
exercícios específicos 

• Atualizar-se com os acontecimentos 
esportivos do momento 

• Compreender e realizar os fundamentos do 
tênis de mesa e handebol 

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios localizados 
e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e táticas 
de jogo 

• Realizar minijogos e jogos com bola 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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● Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

● Fatos e notícias do esporte. 
● Exercíçios localizados em grupo, dupla, 

individual 
● Resumo de tudo que foi aprendido nas 

aulas teóricas e práticas 
 

 
 
 

• Reconhecer a importância da Educação 
Física escolar para o seu bem estar e qualidade de 
vida 

• Conseguir aplicar na sua vida o hábito de 
fazer atividade física 

• Reconhecer que o corpo precisa de 
movimento  

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios localizados 
e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e táticas 
de jogo 

• Realizar minijogos e jogos com bola 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física ANO: 7º 

PROFESSOR(A): Lúcia Giselle  

 
 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Benefícios da Educação Física para a 
saúde do indivíduo. 

• Atividade física e sociedade tecnológica 

• Capacidades Físicas: Força, 
velocidade, agilidade, resistência, 
equilíbrio, flexibilidade, coordenação e 
ritmo. 

• Condicionamento físico  

• Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

• Futsal 

• Atletismo: 
o Prática 
o Regras oficiais 

 
 
 
 

• Compreender enquanto aluno participativo , 
a ligação da prática de atividade física com 
seus benefícios ao corpo e a sua vida. 

• Perceber o avanço da tecnologia e suas 
consequências que causam a diminuição da 
prática de atividade física pela população. 

• Perceber que ao praticar esporte e atividade 
física, estão sendo desenvolvidas diversas 
capacidades físicas. 

• Conhecer as regras de futsal e atletismo, 
assim como seus fundamentos e 
modalidades. 

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios localizados 
e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e táticas 
de jogo 

• Realizar minijogos e jogos com bola 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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• Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

• Asseio corporal. Uso adequado de 
vestuário 

• Alimentação: Alimentos saudáveis e 
higienização de alimentos. 

• Olimpíadas – Tókio 2020 

• Jogos Interclasses 

• Voleibol: 
o Prática 
o Regras oficiais 

●  
 
 
 

• Entender a importância do adversário e 
demais envolvidos para a realização de um 
jogo, competição e disputa 

• Reconhecer os alimentos saudáveis para 
obter qualidade de vida 

• Entender a importância para cultura 
esportiva do país participar de uma 
olimpíada. 

• Entender a importância da participação nos 
jogos interclasse 

• Compreender e realizar os fundamentos do 
voleibol. 

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios localizados 
e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e táticas 
de jogo 

• Realizar mini-jogos e jogos com 
bola 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

• Grupos musculares plano anatômico. 

• Fatos e notícias do esporte 

• Tênis de mesa 

• Handebol 
o Prática 
o Regras oficiais 

 
 
 
 

• Entender a importância do adversário e 
demais envolvidos para a realização de um 
jogo, competição e disputa 

• Conhecer os grupamentos musculares e 
como eles podem ser desenvolvidos pelos 
exercícios específicos 

• Atualizar-se com os acontecimentos 
esportivos do momento 

• Compreender e realizar os fundamentos do 
tênis de mesa e handebol 

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios localizados 
e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e táticas 
de jogo 

• Realizar mini-jogos e jogos com 
bola 

 
 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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● Jogos populares, jogos cooperativos, 
brincadeiras 

● Fatos e notícias do esporte. 
● Exercíçios localizados em grupo, dupla, 

individual 
● Resumo de tudo que foi aprendido nas 

aulas teóricas e práticas 
 

 
 
 

• Reconhecer a importância da Educação 
Física escolar para o seu bem-estar e qualidade de 
vida 

• Conseguir aplicar na sua vida o hábito de 
fazer atividade física 

• Reconhecer que o corpo precisa de 
movimento  

• Aulas teóricas com o uso das 
ferramentas digitais e expositivas 

• Aulas práticas com circuito, 
brincadeiras exercícios 
localizados e de alongamento 

• Exercícios específicos da 
modalidade, com técnicas e 
táticas de jogo 

• Realizar mini-jogos e jogos com 
bola 

 
 

 
CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES ANO: SEXTO 

PROFESSOR(A): MARCOS EDUARDO SANTOS DINIZ 

 
 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 
MÚSICA 

 
Apresentar as origens da formação musical 
brasileira: 

• música indígena 

• música africana 

• música europeia 
 

Apresentar os principais grupos étnicos e 
manifestações culturais locais, regionais e 
nacionais na formação do patrimônio 
cultural do Brasil e Distrito Federal: 

 
MÚSICA 

 
Conhecer a origem da formação musical 
brasileira – indígena, africana e europeia. 
 
Conhecer os principais grupos étnicos e 
manifestações musicais locais, regionais e 
nacionais na construção do patrimônio 
cultural do Brasil e Distrito Federal. 

 
 
 

 
PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 

 
ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 

 
ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 

• Etc.  
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• Nordeste – forró, frevo, 
maracatu, axé 

• Norte - carimbó 

• Centro Oeste – caipira, 
catira, sertanejo 

• Sudeste – bossa nova, 
samba, MPB, funk carioca , 
rap 

• Sul – milonga, vanera, 
rancheira 

• DF – choro, rock, MPB 
 
 
ARTES VISUAIS 
 
Realizar oficinas para introdução de 
linguagens expressivas e sensoriais: 

• Desenho – dirigido ou livre 
(giz de cera; lápis de cor; 
canetas hidrocores; etc) 

• Colagem- dirigida ou livre 
(revistas, tecidos, botões, 
enfeites, brilhos, etc) 

• Pintura – dirigida ou livre 
(guache, aquarela, acrílica, 
etc) 

 
DANÇA 

 
Realizar jogos corporais, brincadeiras, 
coreografias e dança livre, utilizando os 
gêneros musicais apresentados na Música, 
estimulando : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTES VISUAIS 
 
Conhecer e utilizar elementos da linguagem 
visual. 
 
Desenvolver a criatividade visual e a 
imaginação. 
 
 
 
 
 
 
 
DANÇA 
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• partes do corpo 
(articulações, tronco, 
membro, coluna etc) 

• formas (retas ou curvas, 
contraídas ou dilatadas, 
simétricas ou assimétricas) 

• níveis do espaço (alto, 
médio, baixo; direções 
espaciais; espaço pessoal e 
interpessoal 

• com estímulo sonoro e 
silêncio 

• sons do corpo como 
instrumento musical 

 
Integrar a turma com outros trabalhos 
criativos e manifestações de dança 
desenvolvidos na escola. 

 
 

Desenvolver a escuta musical e expressão 
corporal, envolvendo os aspectos motores, 
cognitivos, afetivos e sociais. 

 
Sensibilizar os sentidos e incentivar a 
criatividade por meio de vivências lúdicas, 
movimentos corporais e exploração de sons. 

 
 
 
 
 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 
MÚSICA 

 
Apresentar os principais gêneros musicais 
brasileiros, com identificação dos ritmos, 
artistas e instrumentos musicais mais 
usados: 

• samba  

• bossa nova 

• forró 

• frevo 

 
MÚSICA 

 
Identificar e analisar os principais estilos e 
gêneros musicais brasileiros, no tempo e 
espaço, para aprimorar a capacidade de 
apreciação da estética musical. 

 
Conhecer os músicos e grupos musicais 
brasileiros que contribuíram para o 
desenvolvimento e patrimônio dos gêneros e 
estilos musicais no Brasil. 

 
PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 

 
ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 

 
ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 
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• maracatu 

• axé music 

• rock 

• caipira 

• sertanejo 

• funk carioca 

• rap 
 

Realizar apresentações da turma com 
escolha de alguns gêneros musicais. 
 

 
TEATRO 
 
Apresentar as principais manifestações 
cênicas brasileiras: 

• origem indígena e afro-
brasileiras (maracatu; 
congada; bumba meu boi; 
capoeira, frevo, etc) 

• rituais religiosos (semana 
santa, candomblé, 
evangélicos, etc) 

 
Apresentar produções cênicas brasilienses: 

• Seu Estrelo 

• Via Sacra – Morro da 
Capelinha 

DANÇA 
 
Apresentar as manifestações de dança, 
grupos e artistas de diferentes épocas, 
correlacionando com os gêneros musicais 
apresentados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TEATRO 

 
Conhecer as artes cênicas brasileiras em suas 
diversas manifestações. 

 
Conhecer a produção das artes cênicas no 
Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANÇA 
 
Conhecer e analisar os aspectos 
socioculturais e as noções históricas e 
estéticas que envolvem as manifestações de 
dança no Brasil. 

Etc.  
 
 



120 
 

• indígena 

• africana 

• europeia 

• danças regionais 
brasileiras( forró, frevo, 
maracatu, axé, carimbo, 
catira, samba, funk, rap, etc 

 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

MÚSICA 
 

Apresentar as características e 
diferenciações entre estilo/gênero musical 
de movimentos musicais. 

 
Apresentar os principais movimentos 
musicais brasileiros e os principais músicos 
e grupos musicais relacionados: 

•  bossa nova - 1950 

•  jovem guarda - 1960 

•  tropicalismo - 1960 

•  rock - 1980 

• mangue beat – 1990 

• rap 

• funk 
 

ARTES VISUAIS 
 
Apresentar trabalhos de artistas plásticos 
brasileiros: 
  
                   ANTIGOS 

• Aleijadinho - escultura 

MÚSICA 
 

Conceituar a diferenciação entre estilo/gênero 
musical e movimentos musicais. 

 
Analisar criticamente os principais movimentos 
musicais brasileiros e suas relações com as 
dimensões sociais, culturais, políticas, 
histórica, econômica, estética e ética. 

 
Conhecer e reconhecer o papel dos principais 
músicos e grupos musicais relacionados aos 
movimentos musicais brasileiros. 

 
 
 

 
ARTES VISUAIS 
 
Conhecer algumas manifestações culturais 
brasileiras em seu universo pluricultural;  
 
Conhecer e valorizar a cultura visual local e 
global; fomentar a pluralidade cultural no 
espaço escolar.  

 
PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 

 
ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 

 
ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 

• Etc. 
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• Tarsila do Amaral – pintura 
CONTEMPORÂNEOS 

• Vick Muniz - construção 

• Os Gêmeos – grafite 

• Eduardo Cobra – grafite e 
muralista 

 
Apresentar trabalhos de artistas plásticos 
brasilienses:  
 
TEATRO 
 
Apresentar os elementos da linguagem 
teatral: 

• corpo 

• voz 

• expressão corporal 

• figurino 

• iluminação 

• sonoplastia 

• cenário 

• maquiagem 

• adereço 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEATRO 

 
Conhecer os elementos da linguagem teatral 

 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

MÚSICA 
 

Apresentar os meios e equipamentos 
culturais de circulação musical: 

• redes sociais (instagran, 
youtube, facebook, 
whatsapp, etc) 

MÚSICA 
 

Analisar diferentes meios e equipamentos 
culturais de circulação da música. 

 
Conhecer as formas de registro musical – 
tradicionais e não tradicionais. 

PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 
 

ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 
 

ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 
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• streaming ( deezer, spotify, 
Itunes, etc) 

• CLIPE 

• lançamentos de EP e CD 
 
Apresentar as músicas que dominam a 
mídia no Brasil 

• jingles – comerciais e 
assinatura auditiva 
(programas TV e rádio) 

• transmedia – novelas, 
filmes, comerciais 

• mídia de massa – TV e 
Rádio. 

 
ARTES VISUAIS 
 
Apresentar a arte visual como linguagem 
universal e sua finalidade em diferentes 
contextos históricos e sociais: 
 
Apresentar as principais características da 
arte ao longo da história: 

• arte rupestre 

• arte na antiguidade – 
Mesopotâmia, Egito, Grécia 
e Roma 

• arte Bizantina 

• arte medieval – romântica e 
gótica 

• arte pré-colombiana – Maia, 
Asteca, Inca, Marajoara, etc. 

 
Analisar criticamente a música predominante 
na mídia nacional (jingles, canções, 
propagandas, novelas, etc) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ARTES VISUAIS 
 

Compreender a evolução do homem ao longo 
da história. 
 
Conhecer a história da arte de forma 
abrangente, reconhecendo a produção visual 
como produto cultural sujeito à análise e 
contexto histórico. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 

• Etc. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES ANO: SEXTO 

PROFESSOR(A): MARCOS EDUARDO SANTOS DINIZ 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 
MÚSICA 

 
Apresentar as origens da formação musical 
brasileira: 

• música indígena 

• música africana 

• música europeia 
 

Apresentar os principais grupos étnicos e 
manifestações culturais locais, regionais e 
nacionais na formação do patrimônio 
cultural do Brasil e Distrito Federal: 

 

• Nordeste – forró, frevo, 
maracatu, axé 

• Norte - carimbó 

• Centro Oeste – caipira, 
catira, sertanejo 

• Sudeste – bossa nova, 
samba, MPB, funk carioca , 
rap 

• Sul – milonga, vanera, 
rancheira 

• DF – choro, rock, MPB 
 
 

 
MÚSICA 

 
Conhecer a origem da formação musical 
brasileira – indígena, africana e europeia. 
 
Conhecer os principais grupos étnicos e 
manifestações musicais locais, regionais e 
nacionais na construção do patrimônio 
cultural do Brasil e Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 

 
ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 

 
ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 

• Etc. 
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ARTES VISUAIS 
 
Realizar oficinas para introdução de 
linguagens expressivas e sensoriais: 

• Desenho – dirigido ou livre 
(giz de cera; lápis de cor; 
canetas hidrocores; etc) 

• Colagem- dirigida ou livre 
(revistas, tecidos, botões, 
enfeites, brilhos, etc) 

• Pintura – dirigida ou livre 
(guache, aquarela, acrílica, 
etc) 

 
DANÇA 

 
Realizar jogos corporais, brincadeiras, 
coreografias e dança livre, utilizando os 
gêneros musicais apresentados na Música, 
estimulando : 

• partes do corpo 
(articulações, tronco, 
membro, coluna etc) 

• formas (retas ou curvas, 
contraídas ou dilatadas, 
simétricas ou assimétricas) 

• níveis do espaço (alto, 
médio, baixo; direções 
espaciais; espaço pessoal e 
interpessoal 

• com estímulo sonoro e 
silêncio 

• sons do corpo como 
instrumento musical 

 

ARTES VISUAIS 
 
Conhecer e utilizar elementos da linguagem 
visual. 
 
Desenvolver a criatividade visual e a 
imaginação. 
 
 
 
 
 
 
 
DANÇA 

 
Desenvolver a escuta musical e expressão 
corporal, envolvendo os aspectos motores, 
cognitivos, afetivos e sociais. 

 
Sensibilizar os sentidos e incentivar a 
criatividade por meio de vivências lúdicas, 
movimentos corporais e exploração de sons. 
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Integrar a turma com outros trabalhos 
criativos e manifestações de dança 
desenvolvidos na escola. 
 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 
MÚSICA 

 
Apresentar os principais gêneros musicais 
brasileiros, com identificação dos ritmos, 
artistas e instrumentos musicais mais 
usados: 

• samba  

• bossa nova 

• forró 

• frevo 

• maracatu 

• axé music 

• rock 

• caipira 

• sertanejo 

• funk carioca 

• rap 
 

Realizar apresentações da turma com 
escolha de alguns gêneros musicais. 

 
TEATRO 
 
Apresentar as principais manifestações 
cênicas brasileiras: 

 
MÚSICA 

 
Identificar e analisar os principais estilos e 
gêneros musicais brasileiros, no tempo e 
espaço, para aprimorar a capacidade de 
apreciação da estética musical. 

 
Conhecer os músicos e grupos musicais 
brasileiros que contribuíram para o 
desenvolvimento e patrimônio dos gêneros e 
estilos musicais no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEATRO 

 
Conhecer as artes cênicas brasileiras em 
suas diversas manifestações. 

 

 
PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 

 
ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 

 
ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 

• Etc. 
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• origem indígena e afro-
brasileiras (maracatu; 
congada; bumba meu boi; 
capoeira, frevo, etc) 

• rituais religiosos (semana 
santa, candomblé, 
evangélicos, etc) 

 
Apresentar produções cênicas brasilienses: 

• Seu Estrelo 

• Via Sacra – Morro da 
Capelinha 

 
DANÇA 
 
Apresentar as manifestações de dança, 
grupos e artistas de diferentes épocas, 
correlacionando com os gêneros musicais 
apresentados: 

• indígena 

• africana 

• europeia 

• danças regionais brasileiras( 
forró, frevo, maracatu, axé, 
carimbo, catira, samba, funk, 
rap, etc) 

 

Conhecer a produção das artes cênicas no 
Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DANÇA 
 
Conhecer e analisar os aspectos 
socioculturais e as noções históricas e 
estéticas que envolvem as manifestações de 
dança no Brasil. 
 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 
MÚSICA 

 

 
MÚSICA 

 

 
PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 

 
ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 
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Apresentar as características e 
diferenciações entre estilo/gênero musical 
de movimentos musicais. 

 
Apresentar os principais movimentos 
musicais brasileiros e os principais músicos 
e grupos musicais relacionados: 

•  bossa nova - 1950 

•  jovem guarda - 1960 

•  tropicalismo - 1960 

•  rock - 1980 

• mangue beat – 1990 

• rap 

• funk 
 
ARTES VISUAIS 
 
Apresentar trabalhos de artistas plásticos 
brasileiros: 
                    ANTIGOS 

• Aleijadinho - escultura 

• Tarsila do Amaral – pintura 
CONTEMPORÂNEOS 

• Vick Muniz - construção 

• Os Gêmeos – grafite 

• Eduardo Cobra – grafite e 
muralista 

 
Apresentar trabalhos de artistas plásticos 
brasilientes:  
 
TEATRO 
 

Conceituar a diferenciação entre estilo/gênero 
musical e movimentos musicais. 

 
Analisar criticamente os principais movimentos 
musicais brasileiros e suas relações com as 
dimensões sociais, culturais, políticas, 
histórica, econômica, estética e ética. 

 
Conhecer e reconhecer o papel dos principais 
músicos e grupos musicais relacionados aos 
movimentos musicais brasileiros. 

 
ARTES VISUAIS 
 
Conhecer algumas manifestações culturais 
brasileiras em seu universo pluricultural;  
 
Conhecer e valorizar a cultura visual local e 
global; fomentar a pluralidade cultural no 
espaço escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEATRO 

 
Conhecer os elementos da linguagem teatral 

 
ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 

• Etc.. 
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Apresentar os elementos da linguagem 
teatral: 

• corpo 

• voz 

• expressão corporal 

• figurino 

• iluminação 

• sonoplastia 

• cenário 

• maquiagem 

• adereço 

 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 
MÚSICA 

 
Apresentar os meios e equipamentos 
culturais de circulação musical: 

• redes sociais (instagran, 
youtube, facebook, 
whatsapp, etc) 

• streaming ( deezer, spotify, 
Itunes, etc) 

• CLIPE 

• lançamentos de EP e CD 
 

 
Apresentar as músicas que dominam a 
mídia no Brasil 

• jingles – comerciais e 
assinatura auditiva 
(programas TV e rádio) 

 
MÚSICA 

 
Analisar diferentes meios e equipamentos 
culturais de circulação da música. 

 
Conhecer as formas de registro musical – 
tradicionais e não tradicionais. 

 
Analisar criticamente a música predominante 
na mídia nacional (jingles, canções, 
propagandas, novelas, etc) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVA BIMESTRAL: 3 Pts 

 
ATIVIDADE INTERVENTIVA : 2 Pts 

 
ATIVIDADES DIVERSAS: 5 Pts 

• Trabalhos individuais  

• Trabalhos em grupo 

• Exercícios do livro didático 

• Pesquisas 

• Questionários 

• Etc. 
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• transmedia – novelas, 
filmes, comerciais 

• mídia de massa – TV e 
Rádio. 
 

ARTES VISUAIS 
 
Apresentar a arte visual como linguagem 
universal e sua finalidade em diferentes 
contextos históricos e sociais: 
 
Apresentar as principais características da 
arte ao longo da história: 

• Influência da Igreja Católica 
em produções artísticas na 
Idade Média; 

• Renascimento;   

• Barroco;   

• Barroco brasileiro  

• Rococó    

• Neoclassicismo    

• Romantismo   

• Realismo  

 
 
 

 
ARTES VISUAIS 

 
Compreender a evolução do homem ao longo 
da história. 
 
Conhecer a história da arte de forma 
abrangente, reconhecendo a produção visual 
como produto cultural sujeito à análise e 
contexto histórico. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES – PD2 ANO: SEXTO 

PROFESSOR(A): MARCOS EDUARDO SANTOS DINIZ 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

 

 

 

DANÇA 

 

Jogos corporais. 

ARTES VISUAIS 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório da música 

brasileira. 

 

 

 

 

DANÇA 

 

Desenvolver a expressividade corporal e o 

ritmo. 

 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 
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2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUAIS 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório da música 

brasileira. 

 

DANÇA 

 

Desenvolver a expressividade corporal e o 

ritmo. 

 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

 

 

ARTES VISUAIS 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório dos movimentos 

musicais brasileiros. 

 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 
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POESIA 

 

Leitura e escrita de textos poéticos. 

 

 

POESIA 

 

Desenvolver o apreço pela poesia e exercitar 

a escrita de textos com figuras de linguagem. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

Composição musical. 

 

 

POESIA 

 

Leitura e escrita de textos poéticos. 

 

ARTES VISUAIS 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório dos 

movimentos musicais brasileiros. 

 

Praticar a criação musical. 

 

POESIA 

 

Desenvolver o apreço pela poesia e exercitar 

a escrita de textos com figuras de linguagem. 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES – PD2 ANO: SÉTIMO 

PROFESSOR(A): MARCOS EDUARDO SANTOS DINIZ 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

 

 

 

DANÇA 

 

Jogos corporais. 

ARTES VISUAIS 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório da música 

brasileira. 

 

 

 

 

DANÇA 

 

Desenvolver a expressividade corporal e o 

ritmo. 

 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

ARTES VISUAIS 

 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
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Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

 

 

 

 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório da música 

brasileira. 

 

DANÇA 

 

Desenvolver a expressividade corporal e o 

ritmo. 

✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

 

 

 

POESIA 

 

Leitura e escrita de textos poéticos. 

ARTES VISUAIS 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório dos movimentos 

musicais brasileiros. 

 

POESIA 

 

Desenvolver o apreço pela poesia e exercitar 

a escrita de textos com figuras de linguagem. 

 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 
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4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

ARTES VISUAIS 

 

Exercícios de criação livres ou dirigidos. 

 

MÚSICA 

 

Prática de canto coral. 

 

 

 

 

POESIA 

 

Leitura e escrita de textos poéticos. 

 

ARTES VISUAIS 

 

Produzir obras artísticas básicas de 

linguagem visual. 

 

MÚSICA 

 

Conhecer um vasto repertório dos movimentos 

musicais brasileiros. 

 

Praticar a criação musical. 

 

POESIA 

 

Desenvolver o apreço pela poesia e exercitar 

a escrita de textos com figuras de linguagem. 

 

✓ ATIVIDADES DIVERSAS: (Vinculado às aulas 
teóricas). 

✓ Trabalhos individuais  
✓ Trabalhos em grupo 
✓ Exercícios do livro didático 
✓ Pesquisas 
✓ Questionários 
✓ Etc. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática ANO: 8º anos 

PROFESSOR(A): Marcos Eduardo Almeida da Cruz 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Números racionais (forma decimal, 
fracionária e transformações 
pertinentes). 

● Números Irracionais: identificação e 
conceito. 

● Números reais: relações e 
reconhecimento de conjuntos N, Z, e Q 
e principais operações.  

● Fatoração, raízes exatas e não-exatas; 
● Expressões algébricas racionais e 

irracionais. 
● Potenciação e Radiciação: 

propriedades, expoentes positivos e 
negativos. 

● Notação científica e suas aplicações. 
● Raízes exatas e não-exatas. 

 

• Solucionar situações-problema que utilizem 
o conceito de números racionais na forma 
fracionária e decimal. 

• Ampliar os estudos das operações com 
números negativos e fracionários. 

• Compreender a importância do uso das 
potências nos cálculos matemáticos 
modernos. 

• Investigar e aplicar o conceito de potência 
numérica com expoentes negativos e 
positivos, fracionários e notação científica.  

• Entender o conceito de radiciação e suas 
aplicações. 

• Avaliação Bimestral (5 pontos) 

• Prova Interventiva (2 pontos) 

• Trabalhos (estudo dirigido, lista 
de exercícios, tarefas do livro, e 
pesquisas) (3 pontos) 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Cálculo algébrico: variáveis e 
expressões. 

● Monômios e polinômios: operações 
básicas, simplificações, divisões e 
multiplicações.  

● Produtos Notáveis. 

• Aprender operações com polinômios.  

• Aprofundar noções básicas de 
divisibilidade, múltiplo, divisor, números 
primos e MMC. 

• Praticar técnicas de simplificações de 
frações. 

• Avaliação Bimestral (5 pontos) 

• Prova Interventiva (2 pontos) 

• Trabalhos (estudo dirigido, lista 
de exercícios, tarefas do livro, e 
pesquisas) (3 pontos) 
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● Fatoração. 
● Frações algébricas. 
● MMC e MMC de frações algébricas. 

● Problemas envolvendo frações 
algébricas 

 

• Utilizar expressões algébricas em situações 
reais.  

• Aplicar através de exercícios práticos os 
casos de produtos notáveis.  

• Treinar operações com frações algébricas e 
métodos de fatoração. 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Sistemas de equações: com um ou  
mais incógnitas.  

● Soluções de equações utilizando 
método da adição. 

● Sistemas indeterminados. 
● Sistemas fracionários. 
● Razões, proporções e regra de três. 
● Regra de três simples e composta. 
● Porcentagens. 
● Grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais: uso de gráficos e 
tabelas. 

●  Retas e ângulos: retas paralelas, 
perpendiculares, ângulos retos, 
correspondentes, alternos internos e 
aplicações em paralelogramos. 

• Aprofundar o conhecimento em 
equações.  

• Perceber a diferença entre variável e 
incógnita.  

• Compreender as diferentes formas de 
sistemas de equações de 1º grau. 

• Explorar o cálculo algébrico de maneira 
significativa em situações do cotidiano. 

• Ter noções de figuras geométricas, 
ângulos e ligações entre eles. 

• Aprender a construir figuras calculando 
ângulos de forma correta. 

• Avaliação Bimestral (5 
pontos) 

• Prova Interventiva (2 pontos) 

• Trabalhos (estudo dirigido, 
lista de exercícios, tarefas do 
livro, e pesquisas) (3 pontos) 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 

● Triângulos: propriedades e soma dos 
ângulos internos. 

• Identificar, resolver e elaborar situações 
problemas para cálculo de áreas de 
superfícies por meio de decomposição 
dessas figuras em triângulos, retângulos e 
círculos. 

• Avaliação Bimestral (5 
pontos) 

• Prova Interventiva (2 pontos) 

• Trabalhos (estudo dirigido, 
lista de exercícios, tarefas do 
livro, e pesquisas) (3 pontos) 
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● Triângulos: casos de congruência, 
medianas, bissetrizes e alturas num 
triângulo. 

● Quadriláteros e outros polígonos: 
propriedades e ângulos. 

● Circunferência e círculo.  
● Arco e ângulo central: propriedades. 

● Noções de estatística: amostragem, 
probabilidades, interpretação de 
gráficos e tabelas. 

 

• Identificar situações e objetos do mundo real 
que envolvam ângulos, lugares geométricos 
e polígonos e utilizar definições. 

• Demonstrar propriedades de quadriláteros 
por meio da identificação da congruência de 
triângulos. 

• Utilizar conhecimentos sobre estatística 
para coletar, analisar e representar dados de 
uma amostra com forma de subsídios para 
tomada de decisão e elaboração de 
conjecturas acerca de situações cotidianas. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ANO: 2020 

PROFESSOR(A): Marina 

7º ANO 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Localização e formação do território 
brasileiro. 

• Domínios morfoclimáticos do país. 

• População brasileira (distribuição, 
crescimento, migrações...). 

• Diversidade cultural e afro-brasileiros. 
 

➢ Compreender a localização e extensão do país. 
➢ Compreender os aspectos demográficos do país 

(gênero, raça, faixas etárias...). 
➢ Entender a diversidade cultural brasileira. 

✓ Estudo dirigido em dupla/ 1.5 pontos 
✓ Exercícios do livro e extras/ 1.5 pontos 
✓ Prova Bimestral/ 5 pontos 
✓ Atividade Interventiva/ 2 pontos 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Industrialização brasileira. 

• Redes de transporte e comunicação do 
país. 

 

 

 

➢ Compreender o processo de industrialização do país. 
➢ Problematizar o modo de produção, circulação e 

consumo de mercadorias com as desigualdades 
sociais e os impactos ambientais. 

✓ Estudo dirigido em dupla/ 1.5 pontos 
✓ Exercícios do livro e extras/ 1.5 pontos 
✓ Prova Bimestral/ 5 pontos 
✓ Atividade Interventiva/ 2 pontos 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

•  
 

 

 

➢  ✓  
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4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

•  
 

 

 

➢  ✓  
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia ANO: 2020 

PROFESSOR(A): Tereza Cristina Lima Magalhães 

6º ANO 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Conceitos estruturadores da Geografia 
(espaço, paisagem, território, lugar e 
região). 

• Ferramentas da cartografia (escala, 
orientação, coordenadas geográficas, 
fusos horários, projeções cartográficas e 
geotecnologias. 

 

➢ Compreender os conceitos geográficos nas leituras 
do mundo e explicação de fatos e fenômenos. 

➢ Utilizar a cartografia para identificar as 
representações, localização e orientação no espaço. 
 

✓ Estudo dirigido em dupla/ 1.5 pontos 
✓ Exercícios do livro e extras/ 1.5 pontos 
✓ Prova Bimestral/ 5 pontos 
✓ Atividade Interventiva/ 2 pontos 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Movimentos da Terra e efeitos: fusos, 
estações... 

• Clima e vegetação mundiais. 

• Vegetação e biodiversidade brasileira. 
 

 

 

➢ Conhecer os movimentos da Terra e sua estrutura. 
➢ Examinar as dinâmicas do clima e vegetações 

mundiais. 
➢ Compreender os biomas brasileiros e sua grande 

biodiversidade. 

✓ Estudo dirigido em dupla/ 1.5 pontos 
✓ Exercícios do livro e extras/ 1.5 pontos 
✓ Prova Bimestral/ 5 pontos 
✓ Atividade Interventiva/ 2 pontos 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

•  
 

 

➢  ✓  



142 
 

 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

•  
 

 

 

➢  ✓  
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa ANO: 8º 

PROFESSOR(A): Mônica Angélica 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Simple Present ( review) 

● Present continuous 

● Means of transport 

● Reading and Comprehension 
 

 

⮚ - Empregar corretamente os verbos no 
presente simples 

⮚ Reconhecer e diferenciar frases na 3ª p. do 
sing 

⮚ Enriquecer o vocabulario 

✔ Prova bimestral (5,0) 

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Trabalhos (2,0) 

✔ Atividades (1,0) 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Simple past 

● Verbs regulares e irregulares 

● reading and comprehension 

● Questions word 
 

 

 

⮚ descrever ações concluídas no passado 

⮚ Expandir vocabulário 

⮚ Reconhecer a pronuncia dos verbos 
regulares 

✔ Prova bimestral (5,0) 

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Atividades (1,0) 

✔ Trabalhos (2,0) 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Simple Future 

● Comparativos  

● Reading and comprehension 
 

 

⮚  Utilizar formas verbais no futuro para 
descrever planos 

⮚ Utilizar formas comparativas e para 
comparar qualidades e quantidades 

✔ Av. bimestral (5,0) 

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Atividades (1,0) 

✔ trabalhos (2,0) 
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4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Past continuous 

● Superlatives 

● Reading and comprehension 

●  

Comparar e  constratar  fatos ocorridos no passado 

Utilizar e comparar qualidades e quantidades 

 

✔ Av. bimestral (5,0) 

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Trabalhos (2,0) 

✔ Atividades (1,0)  
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa ANO: 9º 

PROFESSOR(A): Mônica Angélica 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Simple Past (Regular e irregular verbs) 

● Past Continuous 

● Reading and comprehension 
 

● - Empregar corretamente os verbos no 
Passadoo 

●   Reescrever  ações concluídas no passado 
 Compreender textos informativos 

 

 

✔ Prova bimestral ( 5,0)  

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Trabalhos  (2,0) 

✔ Atividades (1,0) 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

  Present perfect 

Internet language 

   Reading and comprehension 

Vocabulary 

● Identificar e verbalizar o presente perfect; 

●  Analisar textos narrativos 

●   Reconhecer palavras relacionadas a 
internet 
 

✔ Prova bimestral (5,0) 

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Atividades (1,0) 

✔ Trabalhos (2,0)  

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Reading and comprehension 
 

●    Modals verb 

● Empregar corretamente modal verb nas 
frases 

✔ Av. bimestral (5,0)  

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Atividades (2,0) 
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●   Special dates 
●  Formas do grau comparativo 
●   Reading and comprehension 

● Utilizar corretamente as formas 
comparativas 

●   Compreender textos 
 

✔ trabalhos (1,0)  

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Superlativo 

●   Reading and comprehension 

● Vocabulary 

●   Some and any 

·         Utilizar de forma correta o superlativo 

·         Analisar a importância da Língua Inglesa 

·         Diferenciar um substantivo contável de um 

não contável 

✔ Av. bimestral (5,0) 

✔ Av. interventiva (2,0) 

✔ Trabalhos (2,0) 

✔ Atividades (1,0) 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA ANO: 8º e 9º Anos 

PROFESSOR(A): PATRICIA HELENA COSTA RODRIGUES 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Benefícios da Educação Física para 
a saúde do indivíduo. 

• Força, velocidade, agilidade, 
resistência, equilíbrio, flexibilidade, 
lateralidade. 

• Autocorreção postural no caminhar, 
sentar, carregar, deitar, levantar, 
centro de equilíbrio, equilibra-se em 
deslocamento. 

• Jogos populares, jogos 
cooperativos, brincadeiras 

• Atletismo: 

o Prática 

o Regras oficiais 

➢ Reconhecer as diferentes provas do 
atletismo. 

➢ Diferenciar os conceitos de força, 
resistência, velocidade, agilidade, 
equilíbrio, flexibilidade e lateralidade. 

 

➢ Prova Bimestral – 3,0 pontos 

➢ Prática – 2,0 pontos 

➢ Trabalhos – 3,0 pontos 

➢ Avaliação Interventiva – 2,0 pontos 

 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Jogos populares, jogos 
cooperativos, brincadeiras 

• Danças folclóricas 

• Asseio corporal. Uso adequado de 
vestuário 

• Alimentação: Cuidados na 
manipulação e higienização de 
alimentos. 

 

➢ Vivenciar o jogo do voleibol. 
➢ Conhecer os esportes olímpicos 

 

➢ Prova Bimestral – 3,0 pontos 

➢ Prática – 2,0 pontos 

➢ Trabalhos – 3,0 pontos 

➢ Avaliação Interventiva – 2,0 pontos 
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• Olimpíadas – Tókio 2020 

• Jogos Interclasses 

• Voleibol: 

o Prática 

o Regras oficiais 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Jogos populares, jogos 
cooperativos, brincadeiras 

• Grupos musculares plano 
anatômico. 

• Fatos e notícias do esporte 

• Características das Artes Marciais e 
lutas 

• Handebol 
o Prática 

o Regras oficiais 

• Tênis de mesa: 
o Prática 

o Regras oficiais 

➢ Vivenciar o Tênis de Mesa 
➢ Vivenciar o jogo de Handebol 
➢ Reconhecer grupos musculares  
➢ Diferenciar Arte marcial de Luta. 

 

➢ Prova Bimestral – 3,0 pontos 

➢ Prática – 2,0 pontos 

➢ Trabalhos – 3,0 pontos 

➢ Avaliação Interventiva – 2,0 pontos 

 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Jogos populares, jogos 
cooperativos, brincadeiras 

• Fatos e notícias do esporte 

• Musculação para adolescentes 

• Futebol: 

o Prática 

o Regras oficiais 

➢ Vivenciar o jogo de Futebol 

➢ Reconhecer as disfunções 
relacionadas à pratica excessiva de 
atividade física (anorexia, bulimia e 
vigorexia) 

➢ Prova Bimestral – 3,0 pontos 

➢ Prática – 2,0 pontos 

➢ Trabalhos – 3,0 pontos 

➢ Avaliação Interventiva – 2,0 pontos 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História ANO: 8º 

PROFESSOR(A): Paulo César Machado Moreira 

 

1º BIMESTRE/8º Ano 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

O Iluminismo 

Independência das treze colônias norte- 

americanas 

Revolução Francesa 

França: Governo de Napoleão Bonaparte 

⮚ - Perceber a importância do movimento de 
idéias conhecidas por iluminismo para compreender 
a independência dos estados Unidos e a revolução 
Francesa. 

⮚ -Relacionar a crise do sistema colonial com 
transformações mundiais decorrentes da Revolução 
Francesa e a separação Napoleônica. 

⮚  

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2. Leitura e interpretação de texto 

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 

grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 

✔ 7. Dinâmica de grupo 

 

2º BIMESTRE/8º 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

Período Joanino 

Crise do sistema colonial 

⮚ - Identificar a quebra do pacto colonial como 
início do processo de independência e apoiar 
causas e consequências econômicas, sociais e 
políticas da corte portuguesa para o Brasil. 

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2. Leitura e interpretação de texto 
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Independência de Países da América Latina 

Independência do Brasil 

Conceitos de Estado, Nação, Sistema Político e 

Formas de 

Governo 

Primeiro Reinado 

Período Regencial 

 

⮚ - Entender como ocorreu a independência 
do Brasil. 

⮚ - Caracterizar Estado, nação, diferentes 
sistemas políticos e formas de governo, apontar 
diferenças e semelhanças. 

⮚ - Considerar a importância de uma 
constituição para a organização política de um país. 

⮚  

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 

grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 

✔ 7. Dinâmica de grupo 

 

3º BIMESTRE/8º 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Segundo Reinado: Economia cafeeira, 
Imigração, 

● Industrialização e Sociedade Brasileira 
da segunda metade 

● do século XIX 

●   

●  
 

 

 

⮚ - Caracterizar o processo de formação do 
Estado Brasileiro durante o Império e o Primeiro 
Império. 

⮚ - Relacionar as chamadas Revoltas 
Regenciais a embates políticos , econômicos e 
sociais do período e suas consequências. 

⮚ - descrever características do sistema 
político Brasileiro do século XIX. 

⮚   

⮚  

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2. Leitura e interpretação de texto 

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 

grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 
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✔ 7. Dinâmica de grupo 

 

4º BIMESTRE/8º 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Crise da Monarquia no Brasil 

● Abolição da Escravidão e suas 
implicações 

● •Exclusão social 

● •Discriminação e racismo 

● •Miscigenação e ideologia de 
branqueamento 

● Proclamação da República 

● Momento Messiânicos 

● Revolta da vacina. 
 

 

 

⮚ Caracterizar economia cafeeira da segunda 
matade do século XIX. 

⮚ - Apontar condições favoráveis para o surto 
industrial do século XIX. 

⮚ -Relacionar transformações da sociedade 
brasileira brasileira e da industrialização com a 
lavoura. 

⮚ - Caracterizar aspectos políticos, 
econômicos, sociais e culturais do segundo 
Reinado bem como o processo de crise da 
monarquia no Brasil, Detectando principais fatores 
que contribuíram para a Proclamação da República. 

⮚ - Descrever transformações em relações de 
trabalho a partir do século XIX, constatar o trabalho 
escravo como trabalho livre e comparar condições 
do trabalho ao final do século XIX com o da 
atualidade. 

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2.Leitura e interpretação de texto 

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 
grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 

✔ 7. Dinâmica de grupo 

 

CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História ANO: 9º 

PROFESSOR(A): Paulo César Machado Moreira 
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1º BIMESTRE/9º Ano 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

Movimentos políticos e sociais europeus no 

século XIX: Anarquismo, Socialismo e 

Comunismo. 

Primeira Guerra Mundial 

A Revolução Russa 

A Crise de 1929 

  

 

⮚ - Conhecer o pensamento dos filósofos 
socialistas utópicos, socialistas científicos e 
anarquistas. 

⮚ - Indicar formas de resistência e organização 
de operários do início do século XX e da atualidade. 
Relacioná-las com concorrentes ideológicos do 
respectivo momento histórico. 

⮚ - Analisar a Primeira guerra mundial 

⮚ - Caracterizar a Revolução Russa. 

⮚ - Analisar a crise do Capitalismo Liberal ( a 
crise 1929). 

⮚  

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2. Leitura e interpretação de texto 

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 

grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 

✔ 7. Dinâmica de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

2º BIMESTRE/9º 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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 Totalitarismo: os regimes nazifascistas 

 A 2ª Guerra Mundial 

 O Período Vargas 

  

  

 

⮚ - Analisar o surgimento de sistemas 
totalitário na Europa e políticas intervencionstas na 
economia. 

⮚ - Compreender a 2ª Guerra Mundial, dentro 
do contexto do expansioismo nazista, analisar 
impacto e consequência desse grande conflito sob 
aspectos sociai, éticos e culturais. 

⮚ - Explicar o Imperialismo norte-americano e 
suas consequências para o Brasil e América Latina. 

⮚ - Caracterizar em períodos o governo 
Vargas, trabalhismo, nacionalismo 

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2. Leitura e interpretação de texto 

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 

grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 

✔ 7. Dinâmica de grupo 

 

3º BIMESTRE/9º 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

 O Populismo na América Latina e no Brasil 

 A Guerra Fria e os golpes militares na América 

Latina 

A Ditadura  

⮚ Compreender o mundo pós-guerra, a guerra 
fria. 

⮚ - Relacionar Industrialização brasileira, 
abertura para o capital estrangeiro a partir da 
década de 1950, com o processo de urbanização e 
consequente êxodo rural, avaliar a importância da 
Criação de Brasília, nesse contexto, como fator de 
desenvolvimento, urbanização ne integração do 
centro-oeste do país 

⮚ - Interpretar o contexto histórico de 
experiências autoritárias da América Latina, 

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2. Leitura e interpretação de texto 

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 

grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 
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analisar a instauração de regime militar no Brasil e 
América Latina, calcado na supressão de direitos 
políticos e civis e no intervencionismo estatal na 
economia 

⮚ -Identificar a importância da liberdade de 
expressão e de garantias individuais do cidadão 
como fundamentos da sociedade democrática. 

✔ 7. Dinâmica de grupo 

 

4º BIMESTRE/9º 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

·      Redemocratização no Brasil – o movimento 

das “Diretas já!” 

·       A Constituição Cidadã de 1988 

A nova república governo Collor, Itamar Franco, 

Fernando Henrique, Luís Inácio Lula da Silva, 

dilma Rousseff, Michel Temer 

⮚ - Compreender a participação de 
movimentos sociais no processo de 
redemocratização da américa latina, dando ênfase 
à Nova República Brasileira com a culminância da 
promulgação da Constituinte de 1988. 

⮚ - Identificar Características dos governos 
democráticos da Nova República Brasileira no 
período de 1989 a 2018. 

✔ 1.Produção de textos 

✔ 2. Leitura e interpretação de texto 

✔ 3. Atividades do livro 

✔ 4. Trabalho de pesquisa na internet 

✔ 5.Apresentação de trabalhos em 
grupo 

✔ 6.Prova com consulta do livro 

✔ 7. Dinâmica de grupo 

CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais ANO: 9º 

PROFESSOR(A): Vanessa Daldegan 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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• Propriedades da matéria: massa, 
volume, densidade. 

• Estados físicos da matéria: sólido, 
líquido e gasoso. 

• Mudanças de estados físicos: 
Temperatura e calor; Influência da 
pressão. 

• A matéria: 
 

*Modelos atômicos: teoria e modelos de 

Dalton, Thomson, Rutherford, 

Rutherford-Bohr 

 

*O átomo: estrutura atômica; escala dos 

elementos. 

 

*Os elementos químicos: íons 

 

*Tabela periódica e classificação 

periódica. 

 

*Ligações químicas: iônica, covalente e 

metálica. 

 

• Apontar situações do cotidiano em que as 
mudanças do estado físico podem impactar; 

• Discutir e identificar variáveis envolvidas nas 
mudanças dos estados físicos da matéria; 

• Identificar nas situações cotidianas as 
transformações que ocorrem na natureza, 
fábricas, veículos, no nosso corpo, 
relacionando-as aos diferentes tipos de 
reações químicas; 

• Discutir a formação de novas substâncias a 
partir da quebra de ligações entre os 
elementos químicos; 

• Discutir os modelos que descrevem mais 
apropriadamente os átomos e a composição 
de moléculas simples. 
 

• Avaliação Interventiva Teórica 

• Avaliação Teórica Bimestral 

• Atividades de sala com 
intervenção individualizada; 

• Atividades de fixação para casa; 

• Trabalhos de pesquisas 
construtivistas reconhecimentos. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Transformações químicas: 
*Substâncias e misturas; 

*Reações químicas. 

 

• Leis Ponderais: 

• Identificar a presença de substâncias puras 
e misturas no cotidiano, a partir de suas 
características macroscópicas; 

• Avaliação Interventiva Teórica 

• Avaliação Teórica Bimestral 

• Atividades de sala com intervenção 
individualizada; 

• Atividades de fixação para casa; 
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*Lei da conservação da massa; 

*Lei das proposições definidas. 

• Representação e balanceamento de 
reações químicas: 
*Equações químicas e balanceamento 

de equações; 

*Cálculo da massa de reagentes e de 

produtos. 

• Grupo de substâncias: 
*Ácidos 

*Bases 

*Sais 

*Óxidos 

• Caracterizar e classificar em homogênea e 
heterogênea a mistura de substâncias como 
água e sal, água e óleo, água e areia etc. 

• Identificar a ocorrência de transformações 
químicas a partir da comparação entre o 
estado inicial do sistema (reagentes) e 
estado final (produtos); 

• Nomear algumas substâncias comuns 
(H2O, O2, NaCl, NH4) e reconhecer que são 
formados por elementos químicos. 

• Trabalhos de pesquisas 
construtivistas reconhecimentos. 

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Evolução biológica: 
*Evidência da evolução biológica:  

mudanças no cenário terrestre, registro 

fóssil, semelhanças anatômicas. 

*Breve histórico do evolucionismo: 

breve histórico de evolucionismo: 

fixismo e evolucionismo, Teorias de 

Lamarck, Charles Darwin e Wallace, 

Teorias Sintética da Evolução 

• Adaptações; 

• Especiação e ancestralidade: formação 
de novas espécies. 

• Conservação da biodiversidade: 
evolução e biodiversidade; 

• GENÉTICA: 
*O núcleo celular 

• Compreender a atuação dos gametas na 
transmissão de informações genéticas; 

• Associar as características físicas entre as 
gerações de uma mesma família; 

• Conhecer as principais leis estabelecidas 
pela genética mendeliana; 

• Compreender a atuação dos genes na 
constituição física dos organismos; 

• Associar a variedade de estratégias 
reprodutivas nos animais ao processo de 
seleção natural; 

• Identificar fatores ambientais e biológicos 
que influenciam a modificação das espécies 
em termos de estruturas e estratégias 
reprodutivas; 

• Avaliação Interventiva Teórica 

• Avaliação Teórica Bimestral 

• Atividades de sala com intervenção 
individualizada; 

• Atividades de fixação para casa; 

• Trabalhos de pesquisas 
construtivistas reconhecimentos. 
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*O material genético 

*O DNA e os genes 

*Cromossomos eucariontes: estrutura, 

cromossomos sexuais, cariótipo, 

alterações cromossômicas. 

• CITOLOGIA 
*Divisões celulares: mitose e meiose 

*Genética mendeliana: hereditariedade, 

aplicações atuais do vencimento 

genético 

• Destacar a contribuição e o conceito de 
seleção natural de Charles Darwin ao 
pensamento evolucionista; 

• Ilustrar a atuação da seleção natural em 
populações animais. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

• Ondulatória 
*Ondas e suas características: som, luz, 

ondas eletromagnéticas. 

TERRA E UNIVERSO 

• O Universo; 

• Unidade de distância e galáxias; 

• Sistema solar: o Sol e outras Estrelas, 
corpos menores do sistema solar; 

• A vida fora do planeta e condições para 
a presença da vida. 

 

 

 

• Conhecer os diferentes tipos de ondas; 

• Reconhecer o comportamento das ondas de 
luz e sonoras no cotidiano; 

• Identificar o uso das ondas 
eletromagnéticas; 

• Entender o funcionamento das ondas 
eletromagnéticas; 

• Conhecer a história da astronomia; 

• Descrever a composição, o formato e a 
estrutura dos componentes do sistema 
solar; 

• Argumentar sobre a necessidade e 
viabilidade da sobrevivência humana fora do 
planeta Terra considerando as 
características dos planetas, as distâncias e 
os tempos envolvidos em viagens 
interplanetárias e interestelares; 

• Reconhecer que a via Láctea é formada por 
um conjunto de corpos celestes. 

• Avaliação Interventiva Teórica 

• Avaliação Teórica Bimestral 

• Atividades de sala com intervenção 
individualizada; 

• Atividades de fixação para casa; 

• Trabalhos de pesquisas 
construtivistas reconhecimentos. 
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CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA  ANO: 7º ANO A e B 

PROFESSOR(A): RAQUEL PASSOS CHAVES MORBACH 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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● Números e operações: Operações que 
envolvem a potenciação e a radiciação 
com Números Naturais. 

● Números e operações: Conjunto dos 
números Inteiros (representação e 
operações). 

● Geometria: Construção, classificação e 
relações entre Ângulos. 

● Geometria: Relações entre ângulos 
formados por retas paralelas 
intersectadas por uma transversal. 

 

 

✓ Reconhecer a radiciação com operação 
inversa da potenciação e resolver expressões 
algébricas com as duas operações. 
✓ Representar e localizar os números inteiros 
na reta numérica. 
✓ Analisar e resolver operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação) com números inteiros na resolução de 
situações-problema em diferentes contextos. 
✓ Identificar ângulos complementares, 
suplementares e opostos pelo vértice em figuras 
planas. 
✓ Relacionar os ângulos formados por retas 
paralelas intersectadas por uma transversal.  

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Estudo Dirigido 1.0 pts. 
✓ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 
✓ Apresentação das atividades em 

sala de aula 1.0 pt. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Números e operações: Conceito e 
representação geométrica de Números 
Racionais. 

● Números e operações: Operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação). 

● Geometria: Circunferência como lugar 
geométrico. 

● Geometria: Construção e condição de 
existência de Triângulos. 
 

 

 

 

✓ Determinar a posição aproximada, na reta 
numérica, de números racionais. 
✓ Resolver situações-problema que envolvam 
o cálculo de adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação de números racionais. 
✓ Identificar os elementos da circunferência. 
✓  Construir circunferência utilizando 
compasso e régua.  
✓ Conhecer e aplicar a condição de existência 
do triângulo quanto a medida dos lados. 
✓ Reconhecer que assoma dos ângulos 
internos de um triângulo mede 180º e utilizar esse 
conhecimento para resolver e elaborar problemas. 

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Estudo Dirigido 1.0 pts. 
✓ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 
✓ Apresentação das atividades em 

sala de aula 1.0 pt. 

 

3º BIMESTRE 
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Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Álgebra: Variável e incógnita na 
linguagem algébrica. 

● Álgebra: Equivalência de expressões 
algébricas. 

● Álgebra: Equações polinomiais de 1º 
grau redutíveis à forma ax + b = c. 

● Álgebra: Grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais. 

● Geometria: relações entre ângulos 
internos e externos de polígonos regulares. 
 

 

 

 

✓ Compreender a ideia de variável, 
representada por letra ou símbolo, para expressar 
relação entre duas grandezas. 
✓ Reconhecer e elaborar problemas que 
representem variação de proporcionalidade (direta 
e inversa) entre duas grandezas. 
✓ Resolver e elaborar problemas que possam 
ser representadas por equações polinomiais de 1º 
grau. 
✓ Calcular medidas de ângulos internos de 
polígonos regulares. 
✓  Estabelecer relações entre ângulos internos 
e externos de polígonos, por meio de mosaicos e de 
ladrilhamentos. 

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Estudo Dirigido 1.0 pts. 
✓ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 
✓ Apresentação das atividades em 

sala de aula 1.0 pt. 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Álgebra: sistema de equações de 1º 
grau com duas variáveis. 

● Probabilidade e estatística: 
identificação, classificação e construção de 
gráficos e tabelas. 

● Probabilidade e estatística: cálculos e 
interpretação de média aritmética. 

● Geometria: cálculo das áreas de figuras 
planas. 

● Grandezas e medidas: Cálculo de 
volume de sólidos geométricos. 
 

✓ Resolver e classificar sistema de equações 
de 1º grau com duas variáveis. 
✓ Calcular a média aritmética por meio da 
interpretação de dados apresentados em tabelas e 
gráficos.  
✓ Calcular a área de figuras planas por meio 
da composição e decomposição de polígonos. 
✓ Calcular volume do sólido geométrico. 
✓ Relacionar volume e capacidade. 

✓ Prova: 5.0 pts. 
✓ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 
✓ Estudo Dirigido 1.0 pts. 
✓ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 
✓ Apresentação das atividades em 

sala de aula 1.0 pt. 

 

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA ANO: 6º ANO 

PROFESSOR(A): RAQUEL PASSOS CHAVES MORBACH 

 

1º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 
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● Números e operações: Sistemas de 
Numeração Decimal (características, leitura, 
escrita e comparação). 

● Números e operações: Expressões 
Numéricas e situações-problema envolvendo 
as seis operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação).  

● Geometria: Definição e representações 
de Ponto, Reta e Plano. 

● Geometria: Posição relativa entre retas. 

● Geometria: Noção, utilização, 
classificação e unidade de medida do Ângulo. 

● Geometria: Figuras Planas 
(quadriláteros e triângulo), conceito, 
representações e classificação. 
 

⮚ Reconhecer as principais características do 
sistema de numeração decimal: contagem, base e 
valor posicional. 

⮚ Resolver expressões numéricas e 
situações-problema que envolvam as seis 
operações. 

⮚ Classificar triângulos quanto às medidas dos 
lados e ângulos. 

⮚ Conhecer as propriedades dos quadriláteros 
e utilizá-las para classificá-los.  

⮚ Resolver situações-problema envolvendo 
unidade de medida de ângulo (graus). 

✔ Prova: 5.0 pts. 

✔ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 

✔ Estudo Dirigido 1.0 pts. 

✔ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 

✔ Apresentação das atividades em 
sala de aula 1.0 pt. 

 

2º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Números e operações: Conjunto dos 
números Naturais (representação e 
operações). 

● Números e operações: números primos, 
número par, número ímpar. 

● Números e operações: Múltiplos e 
divisores. 

● Geometria: Polígonos (classificação e 
nomenclatura). 

● Geometria: Área e Perímetro de figuras 
planas. 

● Grandezas e Medidas: Unidade de 
medida de comprimento. 
 

⮚ Definir a representação de conjuntos e 
símbolos matemáticos para relacionar elementos e 
conjuntos. 

● Compreender as características dos 
números primos, dos números pares e dos números 
ímpares. 

⮚  Reconhecer e usar os critérios de 
divisibilidade que envolvam as ideias de múltiplos e 
divisores (MDC e MMC) 

⮚ Reconhecer e nomear polígonos 
considerando o número de lados. 

⮚ Compreender e calcular a relação da área e 
do perímetro de uma figura plana. 

✔ Prova: 5.0 pts. 

✔ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 

✔ Estudo Dirigido 1.0 pts. 

✔ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 

✔ Apresentação das atividades em 
sala de aula 1.0 pt. 
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 ⮚ Resolver e elaborar situações-problema de 
transformação, que envolve a medida de 
comprimento da área e do perímetro de uma figura 
plana.  

 

3º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Números e operações: Definição, 
identificação e representação algébrica e 
geométrica das Frações.  

● Números e operações: Equivalência e 
comparação de fração. 

● Números e operações: Operações 
envolvendo frações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação).  

● Grandezas e Medidas: Unidade de 
medida de massa, capacidade tempo e 
temperatura. 

● Geometria: Prismas e pirâmides: 
visualização espacial, planificação, relações 
entre seus elementos. 
 

 

 

⮚ Associar a representação simbólica de uma 
fração às ideias de parte de um todos, de divisão e 
de razão, identificando frações equivalentes. 

⮚ Resolver e elaborar situações-problema que 
envolvam o cálculo da adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação 
com frações. 

⮚ Resolver e elaborar situações-problema de 
transformação, que envolvam as medidas de 
massa, capacidade, tempo e temperatura. 

⮚ Identificar e quantificar elementos de 
prismas e pirâmides (vértice, aresta e face). 

⮚ Reconhecer e elaborar planificações de 
prismas e pirâmides regulares. 

✔ Prova: 5.0 pts. 

✔ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 

✔ Estudo Dirigido 1.0 pts. 

✔ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 

✔ Apresentação das atividades 
em sala de aula 1.0 pt. 

 

 

4º BIMESTRE 

Conteúdo Objetivos Estratégias de Avaliação 

● Números e operações: Definição, 
identificação e representação algébrica e 
geométrica dos Números Decimais.  

⮚ Compreender o uso da notação decimal 
para representar quantidades não inteiras, bem 
como a ideia de valor posicional na reta numérica.  

✔ Prova: 5.0 pts. 

✔ Atividade Interventiva: 2.0 pts. 

✔ Estudo Dirigido 1.0 pts. 

✔ Jogos Matemáticos 1.0 pt. 
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● Números e operações: Operações 
envolvendo números decimais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação).  

● Números e operações: Noções de 
porcentagem. 

● Probabilidade e Estatística: leitura e 
interpretação de tabelas, gráficos e 
fluxogramas referentes a variáveis categóricas 
e numéricas 

⮚ Resolver situações-problema que envolvam 
o cálculo de adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação de números decimais 
envolvendo sistema Monetário. 

⮚ Utilizar o conceito de fração e número 
decimal para o cálculo de porcentagem simples.  

⮚ Coletar, organizar, analisar e comparar 
dados em taelas e diferentes tipos de gráficos,  

✔ Apresentação das atividades 
em sala de aula 1.0 pt. 
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PLANO DE AÇÃO PROJETO PEDAGÓGICO 2020 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS 

Pedagógicos 

 

 

1. Elevar o índice de 

aprovação dos 

estudantes 

2. Diminuir 

gradativamente o 

número de 

estudantes 

aprovados em regime 

de dependência.  

3. Estabelecer uma 

convivência de no 

âmbito escolar 

pautada na cultura da 

paz. 

4. Favorecer a prática 

interdisciplinar.  

 

 

 

1. Fortalecer 

em 100% a 

coordenação 

pedagógica 

com prévio 

planejamento 

dos encontros 

semanais. 

2. Promover 

pelo menos 05 

pequenos 

cursos, 

palestras, 

rodas de 

conversas nas 

coordenações 

 

 

 

1.Planejamento 

das 

coordenações 

2.Elaboração 

coletiva do 

calendário de 

atividades 

escolares 

3.Análise 

bimestral do 

desempenho 

dos estudantes 

por disciplina  

4. Coordenação 

individual com 

professores 

 

 

 

Análise coletiva do 

desenvolvimento acadêmico 

dos estudantes, dos resultados 

nas avaliações de larga e 

avaliações institucionais. 

Observação direta dos 

planejamentos. 

 

 

 

 

COORDENADOR

ES  

DIREÇÃO  

SOE 

SALA DE 

RECURSOS  

PROFESSORES 

 

 

 

ANO 

LETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUSAS 

DIGITAIS, 

APOSTILAS,  

TABLETS 
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5. Tornar a prática 

pedagógica atrativa.  

6.incentivar o gosto 

pela leitura. 

7. Incentivar o gosto 

pela leitura  

8. Participar das 

reflexões/ discussões 

referentes a 

aplicação de normas 

disciplinares 

9. Estimular a 

participação dos 

educandos 

contribuindo para 

desenvolver a 

capacidade de 

criticar, optar e 

assumir 

responsabilidade 

pelas suas escolhas. 

10.Diminuir o índice 

de indisciplina 

pedagógicas, 

entre 

professores, 

direção, 

orientação 

educacional e 

sala de 

recursos com o 

objetivo de 

enriquecer a 

prática 

docente. 

3. Estabelecer 

estratégias de 

reforço escolar 

para 

estudantes 

com dificuldade 

de 

aprendizagem. 

4. Reduzir em 

20% por 

bimestre 

para traçar 

estratégias de 

recuperação e/ 

ou intervenções 

quando 

evidenciado o 

número de 

notas baixas. 

5. Fazer a 

escolha dos 

representantes 

de turma.  

Fazer a escolha 

dos professores 

conselheiros. 

Estabelecer 

contato efetivo e 

pedagógico com 

o aluno visando 

à permanência 

com sucesso do 

mesmo. 

Acompanhar e 

 

Março 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

letivo 
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tornando a escola 

mais atrativa  

número de 

estudantes em 

recuperação.  

5. Reduzir em 

15% o número 

de estudantes 

aprovados em 

regime de 

dependência. 

6. Estabelecer 

as 

Coordenações 

Pedagógicas 

visando o 

planejamento 

de estratégias 

de recuperação 

ao longo do 

processo.  

7. Estabelecer 

com cada 

disciplina 

metas de 

avaliar o 

cumprimento da 

proposta 

curricular. 

Elaborar 

adequação 

curricular; 

• Encaminhar 

estudantes ao 

SOE. 
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avanço na 

bimestral de 

pelo menos 

80% dos 

estudantes 

 8. 

Envolvimento 

em 100% dos 

estudantes na 

criação do 

regimento 

interno.  

9. Promover 

juntamente 

com 100% do 

corpo docente 

estratégias 

para o reforço 

escolar 

10. 

Acompanhame

nto e 

planejamento 
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junto ao SOE 

em 100% de 

atividades 

sociais e 

atendimentos 

individuais e 

coletivos 

durante o ano 

letivo. 

11. Promover 

pelo menos 05 

palestras 

anuais com 

profissionais 

especializados 

a fim de 

diminuir a 

violência e o 

bullying. 

12. Buscar 

parceria junto 

ao Conselho 

Tutelar.  
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13. Aumentar o 

acervo de 

livros literários 

da biblioteca 

em no mínimo 

30 livros.  

14. Garantir, 

em 100%, a 

aplicação do 

currículo com 

qualidade e 

equidade. 

15. Realizar 

75% das 

formações 

planejadas. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS 

       

ADMINISTRATIVOS       

       

1 Otimizar o fluxo de 

trabalho na escola. 

1.Ouvir a 

opinião de 

100% dos 

1 Elaboração do 

cronograma de 

realização das 

Dados do ano anterior.  Equipe Gestora Ano 

letivo 

PDAF, 

PDDE, APM,  
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2 Investir nas 

melhorias das 

instalações físicas da 

escola  

3-Gerir os recursos 

financeiros da 

unidade de ensino 

com responsabilidade 

e transparência.  

4- Garantir a 

participação de toda 

comunidade escolar 

nas atividades 

pedagógicas, 

financeiras e 

administrativa. 

5.Fomentar a 

comunicação entre a 

comunidade e a UE 

servidores 

sobre a melhor 

maneira de 

otimizar o 

trabalho e a 

fruição das 

atividades. 

2.Fortalecer a 

APM 

incentivando a 

participação de 

100% de todos 

os segmentos 

da UE nas 

Assembleias 

de Prestação 

de Contas. 

3. Promover 04  

eventos de 

integração da 

comunidade 

atividades de 

otimização do 

trabalho da 

escola. 

 

2 Elaboração 

em conjunto 

com a 

comunidade 

escolar do 

calendário do 

letivo da UE. 

3 Marcação de 

Assembleias 

Geral 

Extraordinária e 

Ordinária para 

tratar de 

assunto de 

interesse da 

Comunidade 

Escolar.  
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escolar durante 

o ano letivo. 

4. Fomentar 

eventos de 

iniciativa de 

mães, pais e 

responsáveis 

da 

Comunidade 

Escolar a fim 

de criar laços 

com a UE. 

5. Criar e 

alimentar sites 

e modalidades 

de redes 

sociais, tais 

como 

Instagram, 

Facebook e 

site.  

6. Revisar 

100% dos 

4-Planejamento 

das festividades 

envolvendo o 

segmento pais, 

tais como Festa 

da Família, 

Bazar, Festa 

Junina e Dia da 

Consciência 

Negra. 

5- Elaboração 

de plano para 

atualização do 

conteúdo das 

redes sociais e 

do site.  

6- Execução e 

acompanhament

o da obra da 

rampa de 

acessibilidade. 

6-Execução e 

acompanhament



173 
 

aparelhos de ar 

condicionado 

das salas. 

Comprar 03 

aparelhos de ar 

condicionado 

para as salas 

que estão 

faltando. 

7. Prover a 

revisão de 100 

% do 

funcionamento 

das lousas 

digitais. 

8. Realizar 

obras de 

acessibilidade 

na UE. 

9. Realizar 

obra de 

adequação da 

cozinha  

o da obra de 

reforma da 

cozinha. 

7-Execução de 

reparos nos 

banheiros dos 

estudantes e 

dos servidores. 

8- Elaboração 

de um plano de 

trabalho de 

reorganização 

dos arquivos 

dos servidores 

da UE. 

9-Elaboração do 

plano de 

adequação da 

UE para receber 

o ensino híbrido. 

 Estabelecimento 

da comunicação 

virtual ativa e 
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10. Realizar 

100% obras de 

reparos dos 

banheiros da 

escola. 

Disponibilizar 

número do 

WhatsApp 

Business para 

100% da 

comunidade 

escolar. 

11.Organizar 

100% dos 

arquivos 

passivo e ativo 

da escola. 

12-Reorganizar 

100%  dos 

espaços da 

escola a fim de 

otimizá-lo. 

atualizada com 

a comunidade 

escolar. 
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13-Realizar as 

adequações da 

estrutura da 

Unidade 

Ensino para a 

modalidade de 

ensino híbrido.  

 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZO RECURSOS 

FINANCEIROS  

Melhorar em 

10% mensais a 

arrecadação da 

APAM em 

relação ao ano 

anterior 

Divulgar para a 

comunidade 

escolar a 

prestação de 

contas dos 

 

Reunião para 

deliberações 

das prioridades 

Procedimento 

de tomadas de 

preço 

Investimento da 

verba 

Direção, 

conselho 

   PDAF, 

PDDE, APM, 

parcerias 

Revitalização de 

contas da APAM 

Utilizar os recursos 

do PDAF de forma... 

Investir na 

modernização de 

recursos de vídeo e 

áudio.  

Ter conselho escolar 

participativo. 
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Reformas e 

adaptações dos 

banheiros  

Reforma da cozinha 

Trocar mesas e 

cadeiras do refeitório 

 

recursos da 

APAM, PDAF e 

PDDE. 

Fazer eleição 

do conselho 

escolar de 

acordo com o 

calendário da 

CRE. 

Aquisição de 

material digital 

 

escolar após 

eleição 

Reunião com 

membros do 

conselho 

escolar  

Escuta as 

críticas da 

comunidade  

 

Realizar 

bazares, rifas, 

sorteios para 

captação de 

recursos em 

datas a serem 

acordadas com 

o grupo 

 

Promover 

almoços e 

encontros da 

comunidade 
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escolar no 

decorrer do ano 

letivo, 

observando 

datas 

comemorativas 

e dias letivos 

temáticos. 

 

DE RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

 

Reduzir a evasão 

escolar 

Aumentar O IDEB 

Reduzir a reprovação 

Reduzir aprovação 

em regime de 

dependência 

 

Definir os 

objetivos de 

aprendizagem 

que serão 

trabalhados 

durante o ano 

letivo. 

Promover ao 

longo do 

bimestre, 

discussão junto 

ao corpo 

docente, 

estratégias de 

Projeto 

interventivo 

Prova brasil  

Coordenação 

Pedagógica. 

 

Resultado do IDEB 

 

 

 

Reunião semanal da 

coordenação e direção 

 

Equipe gestora, 

Corpo docente, 

Sala de recursos, 

SOE. 

Ano 

letivo 

Refazer 

provas da 

edição dos 

anos 

anteriores 
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intervenções 

voltadas aos 

estudantes 

com dificuldade 

de 

aprendizagem  

Estabelecer 

nas 

coordenações 

pedagógicas 

encontros 

visando o 

planejamento 

de estratégias 

de 

recuperação/ 

intervenções 

ao longo do 

processo 

ensino-

aprendizagem. 

 Planejar, 

organizar e 
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desenvolver 

atividades que 

contemplem o 

projeto 

interventivo na 

escola. 

Aplicar testes, 

exames, 

entrevistas e 

outras 

estratégias que 

possibilitem 

mapear as 

fragilidades e 

potencialidades 

dos 

estudantes. 

Realizar 

projetos 

interventivos, 

reagrupamento

s e outro 

procedimento a 
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fim de intervir e 

acompanhar os 

avanços das 

aprendizagens 

do estudante. 

Diversificar as 

estratégias de 

avaliação a fim 

de alcançar as 

 Diferenças de 

aprendizagem 

de cada 

estudante. 

Potencializar 

os dados 

oriundos da 

avaliação 

diagnóstica  

Aumentar o 

IDEB em 25% 

Acompanhar a 

frequência dos 

estudantes a 
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fim de 

minimizar a 

evasão 

 escolar (fazer 

contato com a 

família e se for 

o caso informar 

o conselho 

tutelar a 

ausência não 

justificada do 

estudante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular o 

protagonismo 

dos 

estudantes, 

ressaltando a 

importância da 

participação 

nos projetos da 

escola, grêmio 

estudantil, 

 

Estabelecimento 

de encontros 

bimestrais e nos 

dias letivos 

temático com a 

comunidade 

escolar. 

Reuniões 

periódicas com 

o professor 

 

Dados do ano anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora, 

SOE, 

professores, sala 

de recurso 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

letivo 
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DE PESSOAS 

 

Promover, pelo 

menos, um evento 

sociocultural interno 

com a participação 

de 90% dos 

servidores da Escola. 

● Realizar momentos 

de confraternização 

conselho 

escolar.   

 

 

Estimular a 

formação 

continuada de 

todos os 

profissionais 

envolvidos na 

comunidade 

escolar. 

 

Estabelecer e 

promover o 

envolvimento 

dos diversos 

segmentos da 

escola na 

construção 

coletiva do pp 

Promover 

integração 

conselheiro, 

turma, 

Coordenação e 

SOE 

Reuniões com o 

Conselho 

Escolar sempre 

que for 

necessário. 

 

 

 

 

Estatísticas de 

anos anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação das atividades com 

antecedência para que todos 

possam se organizar e 

participar dos eventos 

promovidos pela escola 

Realização de atividades em 

horários ou dias que possam 

facilitar a participação de toda a 

comunidade escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora 

Coordenação 

Pedagógica e 

SOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

todo o 

ano 

letivo 
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entre todos os 

servidores da escola 

com sorteio de 

brindes, palestras, 

entrega de 

lembrancinhas. 

Comemorar datas 

mais relevantes (Dia 

Internacional da 

Mulher, Páscoa, Dia 

das 

Mães, Dia dos Pais, 

Dia do Professor, Dia 

do Servidor Público, 

Dia da Secretária, 

Dia do Diretor, Dia do 

Orientador 

Educacional, Natal...) 

estimulando a 

participação de 

todos.  

 

 

entre a escola 

e a 

comunidade 

escolar 

Promover 

palestras e 

Encontros que 

estimulem o 

crescimento 

profissional de 

professores e 

servidores  

Suprir com 

abertura de 

carência junto 

à CREPP as 

ausências 

prolongadas 

por LTS 
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Acompanhamento e Avaliação da PP-2020 
 

A Proposta Pedagógica como integradora dos processos da escola será avaliada constantemente com o intuito de identificar suas 

potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar. 

Utilizaremos as reuniões de pais bimestrais, as coordenações coletivas, os dias letivos temáticos previstos no calendário da SEEDF bem 

como questionários aplicados a toda comunidade escolar. Como forma de garantir o sucesso da Proposta Pedagógica idealizada, fortalecendo 

as expectativas de um trabalho melhor, com adaptações e reformas necessárias a uma educação pública de qualidade. 
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ANEXOS 

 

PLANO DE AÇÃO - SALA DE LEITURA 

BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA – CEF 102 NORTE 

 

 

Objetivos 

Específicos  

Ações/ Estratégias  Parcerias Envolvidas 

nas Ações  

Público  Cronograma  Avaliação das Ações  

• -Estimular o 

estudante a 

frequentar as 

dependências da 

sala de leitura 

desmistificando a 

figura do livro como 

um objeto 

inatingível;  

• -Proporcionar um 

espaço para que os 

professores 

promovam aulas de 

reforço no período 

contrário ao das 

• - Realizar ao final de 

cada bimestre sarais 

com poetas e 

escritores locais;  

• - Criar de uma sortida 

e abrangente gibi 

teca;  

• - Discutir em sala de 

aula sobre a 

importância da figura 

do livro no registro e 

transmissão de 

conhecimento e 

sobre a importância 

de sua preservação.  

- SEDF.  

- Equipe Gestora.  

- Grêmio Estudantil.  

- Empresa Motorola 

Solutions.  

- Exército Brasileiro.  

- MEC  

Comunidade do CEF 

102 Norte.  

Ano letivo de 2020  Ocorrerá de maneira 

global e diária 

observando os 

resultados:  

- Da avaliação 

institucional.  

- Dos índices de 

rendimento dos 

estudantes, 

principalmente em 

Língua Portuguesa  



188 
 

aulas dos 

estudantes;  

• -Buscar a 

valorização física 

do livro, na busca 

para que os 

estudantes tenham 

cuidados no 

manuseio e 

responsabilidades 

no que tange aos 

prazos de sua 

devolução. 

• -Fomentar o projeto 

de Leitura da 

escola. 

• -Proporcionar um 

espaço agradável 

de leitura no horário 

do intervalo. 

• -Auxiliar os 

estudantes nos 

momentos de 

pesquisas e 

realização de 

atividades 

solicitadas pelos 

professores. 

• - Oferecer oficinas de 

reciclagem do livro. 

Adquirir o livro de 

literatura solicitado 

em cada bimestre de 

acordo com o eixo 

estruturante. 

•  Organizar o 

empréstimo do livro 

do projeto de 

literatura de forma 

que todos possam ter 

acesso no prazo 

estabelecido. 

•  Organizar um 

cronograma de 

agendamento para a 

utilização do espaço 

de pesquisa tanto 

para os estudantes 

como para os 

professores. 

• Estabelecer na 

coordenação coletiva 

estratégias com os 

professores regentes 

para o atendimento 

aos estudantes 

facilitando e 

integrando as 
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• -Participar 

ativamente da feira 

do Livro de Brasília. 

• -Renovar 

constantemente o 

acervo dos livros 

com o apoio das 

parcerias, SEDF, 

equipe gestora e 

estudantes. 

• - Estimular a leitura 

de toda a 

comunidade 

escolar. 

• Organizar a 

escolha, recepção, 

recolhimento e 

distribuição do 

PNLD - Garantir o 

empréstimo dos 

livros didáticos para 

todos os 

estudantes. 

atividades no 

momento da 

pesquisa. 

• - Organizar os grupos 

de estudantes para a 

aquisição de livros na 

Feira o Livro de 

Brasília. 

•  Estabelecer 

cronograma para 

escolha, distribuição 

e recolhimento do 

PNLD. 

• Buscar suprir junto 

aos órgãos 

competentes as 

carências dos livros 

didáticos. 
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E LOUSAS DIGITAIS 
 

PLANO DE AÇÃO 

 

Objetivos Específicos Ações/ Estratégias Parcerias Envolvidas nas Ações Público Cronograma Avaliação das Ações 

• Oportunizar a iniciação 
científica que contribuirá 
para a formação integral do 
estudante;  

• Favorecer a inclusão dos 
estudantes com 
necessidades educacionais 
especiais;  

• Fomentar a implantação do 
Projeto de Inclusão Digital. 

• Auxiliar os estudantes e os 
professores na utilização das 
lousas interativas e tablets 
nas aulas. 

• Fomentar a formação em 
tecnologias ativas do corpo 
docente e discente. 

• Participar de 
cursos oferecidos 
pela EAPE em 
busca de um 
aperfeiçoamento 
constante.  

• Participar das 
coordenações 
coletivas 
buscando 
integração com os 
professores 
regentes e suas 
atividades.  

• Buscar parcerias  
para a formação 
dos corpo docente  

• SEDF.  

• Equipe Gestora.  

• Segmento Estudantes.  

• MEC 

Comunidade do 
CEF 102 Norte 

Ano letivo de 
2020 

• Ocorrerá de 
maneira global e 
diária observando 
os resultados: 

• Da avaliação 
institucional. 

• Dos índices de 
rendimento dos 
estudantes. 

• Do levantamento 
da quantidade de 
frequentadores do 
laboratório no 
decorrer do ano. 

• Do estado de 
conservação dos 
recursos ao final do 
ano letivo. 
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• Proporcionar um ambiente 
agradável para o estudo no 
laboratório.  

• Manter em perfeito estado 
todos os recursos 
tecnológicos utilizados para 
complementar as atividades 
pedagógicas.  

• Estabelecer constante 
contato com o NTE – CRE 
PPC para a manutenção dos 
equipamentos.  

• Manter a rede WI-FI em 
condições de uso com o 
apoio das parcerias.  

• Implantar softwares 
atualizados no servidor da 
lousa digital. 

• Projeto de 
Inclusão Digital. 

• Manter o 
laboratório de 
Informática 
sempre preparado 
e organizado para 
a recepção da 
comunidade 
escolar.  

• Organizar 
cronograma de 
atendimento as 
turmas, aos 
professores e 
comunidade.  

• Manter o servidor 
da lousa digital 
preparado para 
uso.  

• Atualizar os 
softwares do 
servidor da lousa 
digital 

• Das exposições 
dos trabalhos 
realizados pelos 
estudantes. 

• Do índice de 
aprendizagem, 
infrequência e 
evasão dos 
estudantes. 

• Do 
desenvolvimento e 
adaptação dos 
estudantes 
portadores de 
necessidade 
educacionais 
especiais. 

• Da integração do 
corpo docente e 
discente. 
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SALA DE RECURSO 

PLANO DE AÇÃO 

 

Plano De Ação 
Objetivos  

Metas  Ações  Avaliação Das Ações  Responsáveis  Cronograma  

Informar aos pais dos 
ANEE’s sobre 
funcionamento da Sala 
de Recursos  

Alcançar todos os 
pais/responsáveis dos 
ANEE’s  

Envio de comunicado 
aos pais/responsáveis 
dos ANEE’s  

Folha de frequência na 
reunião  

Professoras da Sala 
de Recursos  
Equipe Gestora  

Fevereiro/  
2020 

Sensibilizar os alunos 
da escola no processo 
de inclusão e na 
convivência com os 
ANEE’s  

Realizar as oficinas 
pedagógicas em todas 
as salas de aulas da 
escola  

Realização de oficina 
pedagógica em sala de 
aula que permitirá a 
sensibilização de 
alunos e professores 
sobre a importância da 
convivência dos 
ANEE’s com todos no 
espaço escolar (sala 
de aula, recreio, 
biblioteca, sala de 
informática e na 
quadra)  

Relatos de 
experiências positivas 
entre alunos e 
professores no 
processo de 
convivência escolar  

Professoras da Sala 
de Recursos  
Equipe Gestora  
Orientadora 
Educacional  
Coordenadoras 
Pedagógicas  

Fevereiro e 
Março/2020 

Estabelecer parceiras 
efetivas com os 
professores  

Alcançar todos os 
professores regentes 
da escola  

Orientação aos 
professores na 
elaboração das 

Diferentes atividades 
conforme as 
adequações  

Professoras da Sala 
de Recursos  
Equipe Gestora  

Ao longo do ano letivo  
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adequações 
curriculares dos 
ANEE’s.  

 
 
 

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2020 

 
CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Centro de Ensino Fundamental 102 Norte                                                                                      

Orientador (a) Educacional: Gabriella Costa Fontes Lima                           Matrícula: 2429489                                                                                             

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 

Objetivos da Orientação Educacional para 2020 

● Desenvolver ações educativas voltadas aos estudantes e às famílias, em parceria com os docentes, por meio virtual e de material 

impresso, preferencialmente de maneira coletiva, excepcionalmente, de maneira individual, com foco na aprendizagem e 

desenvolvimento integral, abordando as temáticas de organização e autonomia de estudos, aprendizagem emocional, enfrentamento a 

violações de direito, educação em e para os direitos humanos, educação para a diversidade e educação para a sustentabilidade.  

● Realizar ações de acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento socioemocional; autonomia nos estudos (rotina, hábitos, recursos de 

pesquisa); enfrentamento às violações de direito, educação em e para os direitos humanos; educação para a sustentabilidade e 

educação para a diversidade. 



194 
 

● Atuar de forma preventiva e interventiva no que tange ao assessoramento pedagógico e desenvolvimento das habilidades estudantis e, 

em situações que exijam adaptação ao atual contexto e às dificuldades relacionadas ao desempenho escolar, bullying, etc. 

● Realizar ações de assessoramento pedagógico aos professores e equipe gestora relativas ao desenvolvimento das habilidades 

estudantis. 

● Contribuir para a melhoria do ensino promovendo ação – reflexão – ação das atividades pedagógicas, no coletivo da escola, como forma 

de facilitar a socialização do conhecimento e ampliação das possibilidades do aluno de compreender e agir no mundo como cidadão crítico 

e criativo que valoriza sua vida e constrói sua identidade. 

● Preparar os adolescentes para exercerem liderança e trabalharem na construção de uma cultura de paz na escola e na comunidade 

valorizando o potencial individual de cada um. 

● Proporcionar aos alunos, situações que favoreçam a tomada de decisões sobre a escolha profissional, contribuindo para seu 

crescimento pessoal e melhoria da qualidade de vida. 

● Participar da operacionalização da proposta pedagógica da escola, apoiando a comunidade escolar nas ações pedagógicas para 

melhoria da aprendizagem. 

● Sensibilizar a comunidade escolar para o fortalecimento do elo com a Instituição educacional. 

Ações do Serviço de Orientação Educacional no Contexto de Atividades Pedagógicas Não Presenciais 

 

• Acolhimento e orientação de professores, alunos e pais e/ou responsáveis (por meio de vídeos, músicas e/ ou contato telefônico - ) 

com escuta sensível; 

• Atendimento pela Plataforma Google Classroom, email e contato telefônico;  

• Videoconferência de forma coletiva com alunos, excepcionalmente de maneira individual, e professores; 

• Produção de material para alimentar a sala do SOE na Plataforma Google Classroom (vídeos curtos, textos, imagens  com temas sobre 
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autocuidado, rotina de estudo, reflexões positivas entre outros). 

• Projeto plano de estudos personalizados realizado com os alunos com dificuldade de organização nos estudos. 

 

 

LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 

Escola: Centro de Ensino Fundamental 102 Norte                                                                                   

Quantitativo de Estudantes:  

Etapa/Modalidade de Escolarização Ofertada: Ensino Fundamental Anos Finas 

Pedagogo(a) Orientador(a) Educacional: Gabriella Costa Fontes Lima    Matrícula: 2429489 

 

TEMÁTICAS 

(o que?) 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

(Como?) 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

DESENVOLVIDA 

Ed. 

Cidada

nia 

DH  

Ed. 

Diversid. 

Ed. 

Sustent. 

Estruturação do 

Espaço Virtual 

x X x Criação e identificação da sala da Orientação 

Educacional na Plataforma Google Classroom. 

Ações para Implantação da 

Orientação Educacional 

Promoção da 

Identidade da 

x  x Apresentação do SOE e proposta de ação no contexto de 

atividades Pedagógicas não Presenciais à direção, 

supervisão, professores e estudantes e famílias 

Ações para Implantação da 

Orientação Educacional 
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Orientação 

Educacional 

Organização dos 

Instrumentos de 

Registros (elaboração 

de formulários, 

instrumento de registro 

e rotina de 

arquivamento) 

  x Utilização dos recursos do Gsuíte na Plataforma Google 

Classroom (documentos, formulários, planilhas, para 

realizar registros de atendimento aos alunos, aos 

professores e aos pais e/ou responsáveis, Conselho de 

Classe). 

Ações para Implantação da 

Orientação Educacional 

Análise da Realidade x X x Mapeamento institucional e caracterização social dos 

alunos que não estão participando da  Plataforma Google 

Classroom; 

Sistematização e estudo dos dados coletados. 

Ações Institucionais 

 

Planejamento Coletivo x X x Participação do processo de elaboração da PP da escola 

no contexto de atividade pedagógica não presencial; 

Elaboração do Plano de Ação da Orientação Educacional; 

Definição das metas para o plano de ação da Orientação 

Educacional; 

Colaboração e participação de ações que viabilizem a 

avaliação das atividades pedagógicas e projetos no 

contexto de atividades pedagógicas não presenciais. 

Ações Institucionais 
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Intervenção e 

Acompanhamento 

x X x Participação no desenvolvimento e aplicação da Proposta 

Pedagógica, nos eventos e atividades pedagógicas da 

escola, nas reuniões pedagógicas, no Conselho de 

Classe, no processo de avaliação das ações da Unidade 

Escolar e colaboração na análise dos indicadores da 

evasão escolar, repetência e infrequência 

Ações Institucionais 

Apoio Pedagógico 

Individual e/ou Coletivo 

x X x Acolhimento nas situações de busca espontânea; 

Escuta sensível e ativa; 

Encaminhamento e articulação de rede; 

Participação das Coordenações Coletivas semanais com 

o corpo docente para troca de informações, devolutivas e 

ações de formação que favoreçam estratégias 

pedagógicas cooperativas, de inclusão, saúde, liderança, 

valores, ética, cidadania , Indisciplina, bullying, violência, 

etc); 

Participação nos Conselhos de Classe; 

Realização de ações integradas junto as EEAA e Salas 

de Recursos, no trabalho de encaminhamento, discussão 

e atendimento aos alunos com Transtornos Funcionais 

Específicos da Aprendizagem e Alunos com 

Necessidades Especiais. 

Ações junto aos Professores 
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Violação de direitos de 

Crianças e 

Adolescentes 

x X  Acolhimento ao estudante e/ou família vítima de violação 

de direitos, 

Elaboração de relatório de acompanhamento do caso, 

Acompanhamento junto à rede de apoio 

Ação junto à Rede de apoio, 

estudantes e famílias 

Evasão e repetência x X x Acompanhamento semanal dos alunos faltosos e 

infrequentes  

Ação junto à Rede de apoio, 

estudantes e famílias 

Plano de 

convivência 

escolar; 

x x x Proposição e participação na construção coletiva 

das normas disciplinares e do plano de convivência 

escolar; 

Sensibilização aos estudantes quanto à importância da 

cooperação para a convivência; 

Ações no âmbito institucional 

 Transformações 

da adolescência 

   Oficinas e/ou rodas de conversa virtuais ou presenciais Ação junto aos estudantes 

Inclusão x X x 

Orientação aos estudantes de forma coletiva e/ou 

individual a respeito das consequências das 

atitudes preconceituosas e discriminatórias dentro 

e fora do contexto escolar; 

Participação em atividades de reflexão de luta da 

pessoa com deficiência, Educação para a Vida, 

Consciência Negra, Bullying e Cyberbullying  dentre 

outras; 

Ação junto aos estudantes 
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Ciclos de 

Aprendizagem 
x X x 

Participar das coordenações coletivas com os 

professores colaborando na formação continuada e na 

orientação para a organização escolar em Ciclos 

Ação junto aos professores 

Bullying x X x 

Realização de rodas de conversa virtual ou presencial, 

intervenções coletivas, individuais e ou em pequenos 

grupos, utilizando textos reflexivos, vivências, dinâmicas 

de grupo; 

Ação junto à comunidade 

escolar 

Hábitos de estudo x  x 

Oficinas e atendimentos individuais ou em pequenos 

grupos, palestra aos pais 

Construção individual ou coletiva de uma rotina de 

estudo; 

Ação junto aos estudantes e 

famílias 

Auxiliar no processo 

ensino 

aprendizagem dos 

alunos 

x X x 

Em parceria com os professores e coordenação 

pedagógica, identificar, encaminhar e acompanhar 

alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem 

e/ou comportamento, 

Reuniões de planejamento e avaliação das ações com 

os parceiros, 

Atendimentos individuais a pais para orientações, 

planejamento, acompanhamento e devolutivas sobre o 

aluno. 

Elaboração de relatórios de educando sem situação de 

risco para as instituições parceiras e/ou 

encaminhamentos, quando necessário. 

Ação junto à Rede de apoio, 

estudantes e famílias. 
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Protagonismo Juvenil 

x X x 

Orientação, eleição e acompanhamento de 

representantes de turma e conselho de representantes. 

Atividades de mediação de conflitos. 

Ação junto aos estudantes 

 

 

Data: __30__/__06__/__2020__ 

    

 

 

  ________________________    _____________________ ________________________________ 

 Orientador Educacional - matrícula   Diretor da Escola – matrícula Coordenação Intermediária da OE - matrícula 
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MOSTRA CULTURAL 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Mostra Cultural 

 

Responsável: Corpo docente e equipe gestora. 

Localização: CEF 102 Norte. 

Área de abrangência: Corpo discente. 

Período de execução: Ano letivo de 2020. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Mostra Cultural surgiu da necessidade em que se encontra a sociedade de conhecer e respeitar a diversidade, de desenvolver a 

criatividade, o senso de pesquisa e responsabilidade bem como os princípios da participação, solidariedade e equidade. 

À medida que a humanidade cresce suas necessidades de intervir no meio em que vivem como membro de diversas culturas acompanham 

esse crescimento. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos 

e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferentes culturas, classe social, crenças, sexo, etnia ou outras 

características individuais e sociais. (Plano Curricular Nacional) 

Motivados por um fazer onde os estudantes valorizam as culturas, as diferenças, o outro, o eu e o trabalho coletivo que a equipe de profissionais 

da escola desenvolverá o Projeto Mostra Cultural PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO O referido projeto tem os seus 

princípios e diretrizes baseados nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF.  
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JUSTIFICATIVA 

 

A escola deve ser um espaço que permita o estudante pensar, aprender e agir. Com isso o enfrentamento dos problemas e mudanças ocorridos 

no mundo é entendido dentro de sua complexidade de forma crítica, responsável e consciente. 

A Mostra Cultural deverá explorar as diferentes explicações e temas atuais abordados no mundo, os fenômenos da natureza e as transformações 

produzidas pelo homem comparando-os dentro de uma concepção científica, tecnológica e atual bem como relacionando os temas, eixos 

transversais, onde todas as disciplinas trabalharão em unidade. 

A exposição será uma maneira interessante e diferente de contextualizar todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo. É o momento 

onde todas as ideias serão expostas, driblando a rotina e exercitando a criatividade. Os estudantes utilizarão diversas formas de expressão 

como teatro, exposição de trabalhos escritos, maquetes, música, murais, filmes, jogos, etc. 

 

OBJETIVOS 

 

- Fazer o estudante perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente onde vivem e sua influência no mundo. - Valorizar 

a diversidade. - Desenvolver trabalhos e ações envolvendo os eixos transversais selecionados para cada unidade de estudo. - Desenvolver os 

princípios de responsabilidade, criatividade, participação, solidariedade, equidade e trabalho em equipe. - Respeitar e valorizar a pluralidade 

cultural na construção da paz. - Despertar o interesse pela descoberta e questões sociais. 

- Executar/criar obras de arte com materiais recicláveis, a partir das sobras de materiais diversos como madeira, plástico, papel, tecidos e outros 

objetos extraídos/coletados dos excessos do consumismo humano. 

- Conhecer aspectos históricos do Distrito Federal, do Brasil e do mundo, relacionando-os à história da arte e suas diversas manifestações 

artísticas. 

- Ressaltar o envolvimento social dos estudantes no processo de socialização e de formação da sua cidadania. 

- Valorizar o patrimônio sociocultural brasileiro respeitando as diversidades a partir da criação de obras de arte que refletem a realidade de cada 

estudante no seu contexto socioeducativo. 
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- Relacionar a História da Arte aos acontecimentos atuais vivenciados pelos estudantes. 

- Motivar os estudantes em fazer uma obra no contexto de Artes Visuais. 

- Estimular o interesse e o pensamento crítico dos estudantes no que se refere à Arte Ambiental e a sustentabilidade. 

- Vivenciar na pratica todo um processo criativo na construção de telas por meio de materiais recicláveis. 

- Estudar os conteúdos da disciplina estabelecidos nos termos dos Parâmetros 

 

METODOLOGIA 

 

- Planejar, junto com os docentes, os trabalhos que serão desenvolvidos por cada disciplina e interdisciplinariamente, tendo como base os eixos 

transversais selecionados para serem trabalhados em cada unidade. - Oportunizar aos estudantes pesquisas em livros, sites, jornais e revistas 

e visitas a espaços culturais, museus, relacionados à cultura, à arte e as inúmeras possibilidades de manifestações artísticas. 

- Executar/criar obras de arte com materiais recicláveis, a partir das sobras de materiais diversos como madeira, plástico, papel, tecidos e outros 

objetos extraídos/coletados dos excessos do consumismo humano. 

- Expor todos os trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano letivo na Mostra Cultural. 

- Os professores de Arte e Ciências serão a mola mestre do referido projeto. 

- O professor de ciências que optar trabalhar com o tema sexualidade participará da exposição com palestra, exposição de cartazes, danças e 

vídeo. O tema sexualidade é uma proposta multidisciplinar com o objetivo de refletir sobre educação, da formação dos hábitos que evoluem da 

fase infantil para a fase adulta e pela transição de um estado de dependência para outro, de sua sexualidade, da responsabilidade, dos deveres 

e respeito com a mesma. Envolve as relações entre educação para a saúde sexual e reprodutiva e prevenção DST/AIDS e drogas para equilíbrio 

do ser a partir da conscientização e responsabilidade perante sua saúde e a dos seus semelhantes tornando-os menos vulneráveis. 

- A Mostra Cultural será realizada no mês de novembro de 2016. Trabalho coletivo, multidisciplinar que apresentará todas as ações 

desenvolvidas pelos estudantes durante o ano letivo em todas as disciplinas. PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. PERÍODO DE  

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2020. 
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RECURSOS:  

 

Corpo docente e discente; materiais diversos como madeira, plástico, papel, tecidos e outros objetos extraídos/coletados dos excessos do 

consumismo humano; aparelho de som, TV, DVD, microfone, caixa amplificadora, microfone, projetor, computador, etc.  

 

AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação ocorrerá por meio da preparação, percepção e aprendizado dos estudantes relacionados a estudos prévios feitos por meio de 

pesquisas em livros, sites, jornais e revistas e em visitas a espaços culturais, museus, relacionados à cultura, à arte e as inúmeras possibilidades 

de manifestações artísticas, que os estudantes podem se expressar, como: pintura, escultura, desenho, objetos, colagens e outros relacionados 

às artes visuais. A exposição também fará parte da avaliação. O principal indicador de sucesso deste projeto é a transformação da escola em 

um espaço de construção de conhecimento e investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

PROJETO INTERVENTIVO 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: Projeto Interventivo. 

Responsável: Corpo docente e equipe gestora. 

Localização: CEF 102 Norte. 

Área de abrangência: Corpo discente. 

Período de execução: Ano letivo de 2020. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A “recuperação de estudos” é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso V, para” prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento”. Para tanto é necessário que ocorram intervenções pedagógicas contínuas com todos os estudantes, sempre que suas 

necessidades de aprendizagem forem evidenciadas. O projeto interventivo apresenta-se como um instrumento dessa intervenção e será, no 

ano em curso, nos turnos matutino e vespertino. 

Para seu bom desempenho, espera-se o envolvimento também dos professores, dos auxiliares de educação, dos alunos, e principalmente da 

família dos estudantes que fortalecerão o projeto por meio de acompanhamentos e orientações dos trabalhos a serem desenvolvidos pelos seus 

filhos, em suas residências, assim como no cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega das tarefas. 

 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO  

 

O referido projeto tem os seus princípios e diretrizes baseados na Lei nº 9.394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais e Currículo em 

Movimento da Educação Básica da SEEDF. JUSTIFICATIVA 
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Em virtude da defasagem de conhecimento acadêmico da série anterior, e para tornar viável a aprendizagem necessária no ano em curso, faz-

se necessário uma intervenção, no sentido de minimizar as dificuldades encontradas pelos estudos no que se refere aos pré-requisitos, no 

desenvolvimento das competências e habilidades, que lhe foram apresentadas. 

O estudante não será promovido a uma série seguinte, ela apenas aprende aquilo que não conseguiu antes, dando continuidade normal as 

etapas de estudo, na série/ano que está cursando. OBJETIVOS - Identificar por meio da avaliação diagnóstica, as necessidades de cada 

estudante e organizar os meios de mantê-lo em dia com suas aprendizagens. 

- Possibilitar ao estudante, a aquisição dos conhecimentos da série/ano anterior a que se está cursando, com a finalidade de um maior e melhor 

desempenho nas suas tarefas, fortalecendo o seu aprendizado e colocando-o em igualdade de condições com os demais colegas. 

- Melhorar a autoestima do estudante. 

- Resgatar o conteúdo não aprendido na série/ano anterior. 

- Possibilitar um melhor desempenho das tarefas. 

- Evitar a evasão escolar METODOLOGIA - Avaliação Diagnóstica. - Atividades diferenciadas. - Reagrupamentos. - Atividades para casa. - 

Estudos dirigidos. - Pesquisas. - Monitorias. - Portfólios. - Autoavaliação.  

 

PÚBLICO BENEFICIADO: Corpo discente. 

 

PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES: Ano letivo de 2020. 

 

RECURSOS: Corpo docente e discente; materiais diversos como de expediente e papelaria AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá por meio da percepção e aprendizado dos estudantes relacionados aos pré-requisitos necessários para a continuidade da 

aprendizagem bem como por meio das atividades e avaliações escritas para a referida série/ano em curso. 
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PROJETO REDAÇÃO 

Identificação: Projeto de Redação 

Título: Escrevendo e reescrevendo seu texto numa perspectiva para a vida cidadã 

Responsáveis: Corpo docente e equipe gestora 

Localização CEF 102 norte 

Área de Abrangência: corpo discente 

Período de execução: Ano letivo de 2020 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A produção textual no CEF 102 Norte tem como objetivo contribuir para a formação cidadã de seus discentes. Os temas em debate, em estudo 

antes da produção escrita, poderão ter caráter social de forma que modifiquem alguns pensamentos e comportamentos. 

O projeto visa formar leitores e escritores conscientes de seu papel na sociedade para que tenham melhores resultados nos processos 

avaliativos que surgirão pela vida e que possam avaliar de forma consciente os discursos impostos por segmentos da sociedade e assim possam 

fazer uma análise crítica e tirar suas próprias conclusões e aplicá-las em suas vidas. 

As aulas serão divididas em diferentes momentos, uma vez que o tema em estudo será debatido em outras disciplinas (ciências e geografia) 

para que os alunos entendam que o assunto em estudo faz parte de sua vida acadêmica e que abrange diferentes áreas do conhecimento. É 

necessário que o estudante entenda que os conteúdos em estudo convergem à prática da vida. 

Princípios e Diretrizes que norteiam o projeto 

A produção textual na escola tem caráter fundamental para formação do aluno na área de Códigos e Linguagens e aplicação nas diferentes 

disciplinas. O aluno deverá entender as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da situação, da necessidade comunicativa 

de que participam. Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de participação social. Entender e valorizar a leitura 

como fonte de informação via de acesso a mundos criados pela literatura e possibilidade de diferentes leituras. 
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O aluno deverá utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, acesso, compreensão e uso de informações contidas nos textos. O 

letramento deverá ser socializado ao estudante de forma natural abraçando a diversidade no processo de construção de significados, assim 

como a expressão do pensamento, reconhecendo e identificando as principais diferenças tipológicas dos textos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O CEF 102 norte tem como meta trabalhar a escrita, a produção textual dos alunos de forma a levá-los a ter prazer na leitura e na escrita e que 

isso seja uma ferramenta em suas vidas para fortalecimento da língua escrita e falada. 

Algumas atividades relacionadas à gramática serão utilizadas para melhorar, aprimorar a produção escrita. Ao final de cada tema estudado e 

debatido o texto escrito fluirá de forma natural. 

 

OBJETIVOS 

 

Entender a necessidade da produção escrita para uma vida cidadã 

Produzir diferentes tipos textuais 

Identificar elementos que constituem os diversos gêneros orais e escritos produzidos. 

Reconhecer, identificar e refletir sobre a função da língua escrita em diferentes situações do cotidiano. 

 

METODOLOGIA 

 

A produção textual será desenvolvida uma vez por semana nas aulas de Língua Portuguesa, os temas debatidos serão os indicados pelo 

Currículo em Movimento da SEDF, como: sustentabilidade, saúde, cidadania e diversidade, bem como, conteúdos estudados em outras áreas 

de conhecimento. 

Recursos: 
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Corpo docente e discentes, textos com o tema/assunto em debate, palestras com pessoas da área do assunto em debate (Caesb, Ana, ...), 

papel, lousa digital, vídeos, filmes. 

Instrumentos avaliativos 

Seminários, debates, textos escritos 
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PROJETO DIVERSIDADE 20 DE NOVEMBRO/ CONSCIÊNCIA NEGRA 

HORA CÍVICA TEMÁTICA 

 
O projeto diversidade ”20 de novembro” trata da apresentação de alunos e convidados em que se faz uma reflexão sobre as 

dificuldades encontradas durante a trajetória para se chegar a plenitude da diversidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O dia 20 de novembro está previsto no calendário escolar como uma data para refletir e agir sobre a erradicação do racismo dentro das 

escolas. Art. 79-B da Lei n. 10.639/2003 diz : ”O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra". 

Portanto, com o respaldo da referida lei se propõe promover esse dia a fim de trabalhar as questões que envolvem a etnia negra e sua luta. Em 

2020 a celebração ocorrerá em nos três últimos horários da sexta-feira, se for presencial. Caso se esteja ainda na em tempos de pandemia 

do COVID-19, será feito na Plataforma Google Sala de Aula, ao longo do dia. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover a reflexão das dificuldades e o congraçamento entre as etnias, no âmbito escolar, a fim de educar e conscientizar os discentes, 

juntamente com toda comunidade escolar, quanto ao seu papel na erradicação da prática discriminatória no ambiente da instituição de ensino. Durante 

o processo de realização do projeto, os alunos terão oportunidade de desenvolver e aplicar o que aprenderam sobre o tema, refletindo dentro e fora 

da escola o aprendizado. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Conhecer o conceito de diversidade por meio da comunidade de etnia negra do CEF 102 Norte.  

➢ Valorizar a história das pessoas de etnia negra que enfrentam muitos desafios para criar e manter sua dignidade numa sociedade 

ainda com mentalidade escravocrata. 

➢ Conscientizar as alunas e os alunos sobre a importância da valorização da outra e do outro, ao seja, reconhecer a alteridade. 

➢ Promover interação social e étnico-racial entre as alunas e os alunos, professoras e professores, funcionárias e funcionários da 

escola. 

➢ Refletir sobre: a responsabilidade e o viver em coletividade, necessários à promoção da harmonia social. 

➢ Promover novas abordagens e modalidades de aprendizagem, visando à quebra de rotina no ambiente escolar em momentos de 

pandemia do Convid-19. 

➢ Incentivar a prática de respeito e cordialidade dentro e fora do ambiente escolar, bem como no ambiente virtual. 

 

PROJETO COMPREENDE: 

 

✓ o estudo dos movimentos de luta da cultura negra e a importância da luta em favor da união das etnias em ambiente presencial e virtual. 

✓ o ensaio, o 3º e 4º bimestres, de músicas, a confecção de vídeos e outras modalidades construções criativas em compatível com 

ambiente virtual.  

✓ Vídeos, poesias referentes ao tema (respeitando, nesses momentos de pandemia, as recomendações da OMS (Organização Mundial 

de Saúde) e outras abordagens com ferramentas compatíveis com o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

✓ o debate sobre o porquê da discriminação racial e análise do movimento/slogan “Vida Negras Importam.” 

✓ a apresentação de canções, vídeos ou outros meios criativos em que de todos dos estudantes de participem com músicas, vídeo ou 

outras ferramentas sobre o tema, a fim de celebrar junto a união das etnias. 
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✓ Debates sobre a história dos movimentos de luta da etnia negra, ao longo da história até os dias de hoje, a fim de valorizar a história de 

lutas pela sobrevivência, em um país ainda com traços fortes de preconceito racial. 

 

AÇÕES 

 

 

▪ Conscientizar os alunos da importância de se viver em harmonia. 

▪ Ministrar aulas sobre o tema  

▪ Exercitar o conteúdo por meio de atividades escritas, audiovisuais e debates. 

▪ Promover uma apresentação, no pátio, ou no AVA ,por meio de cartazes, banners e vídeos. ( Essas ações podem ser transformadas em 

modo virtual). 

▪ Realizar a  apresentação no AVA ou presencial do trabalhos produzidos pelos estudantes sobre  o tema. 

▪ Permitir que, no dia 20 de novembro a comunidade escolar, se congratule e celebre a união das etnias. ( adaptando essas ações ao 

AVA). 

▪ Confeccionar de camisetas com design relacionado ao tema para alunos e comunidade escolar. (No AVA se compatível) 

▪ Fotografar alunas e alunos da escola para compor um moral de valorização a beleza negra.( Se compatível com o AVA)  

▪ Oferecer uma sexta-feira com festividade e um lanche especial para a comunidade escolar. (Essa ação dependerá de doações ou 

patrocínio)- Se no AVA adaptar o que for compatível. 
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RECURSOS 

 

❖ Humanos: Direção e Coordenação Pedagógica, professora de História e demais professores que se dispuseram a organizar e participar 

do evento e estudantes da escola. 

❖ Materiais necessários à realização das etapas do projeto: Lousa digital (durante as aulas e ensaios das músicas); Data Show 

móvel; TVs, microfones, caixas de som da escola (no dia da realização do evento final). Cartolinas e outros materiais para a feitura 

dos cartazes e fotografias. 

❖ Financeiros: Propõe-se a colaboração financeira da Instituição de Ensino, a fim de confeccionar banners e outros objetos necessários 

à realização do evento, doações de colaboradores do projeto. 

❖ Observação: A ações serão adaptadas para  o AVA, caso ainda estejamos em momento de pandemia.  

                                                           

                                                                                                                                                  AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita durante a realização das etapas do projeto por todos os meios avaliativos cabíveis. Os professores e coordenação 

verificarão se foi agregado conhecimento sobre o conteúdo e se a proposta surtiu efeito. Será feito um balanço do trabalho realizado, visando à 

perpetuação dos efeitos do projeto na comunidade escolar. Os estudantes que participarem do projeto satisfatoriamente receberão e  pontuação 

na média do 4º Bimestre, em História. 

CRONOGRAMA 

 

3º e início do 4º 

bimestre  

Ensaio das músicas e 

apresentação dos vídeos  

ou outro tipo de trabalho 

realizados pelos 

estudantes de todas as 

turmas. 

Live sobre o tema com 

palestrantes envolvidos nos 

movimentos negros. 

Fotografia das alunas e dos alunos negros da 

escola.  

No AVA se compatível. 
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Início do 4º Bimestre  Confecção do material  

que fará parte da 

decoração do ambiente. 

Se compatível com o 

AVA. 

Projetar vídeos, filmes  e 

outras lives sobre o tema 

com debates. 

Observar as regras do 

momento de pandemia. 

 

Outubro e novembro Realização de cartazes 

sobre o tema. 

Realização no AVA a 

depender do momento 

Confecção dos Banners com 

fotos sobre o tema. 

Realização no AVA a 

depender do momento. 

 

Na Semana do dia 20 

Novembro e na manhã 

do dia 20. 

Ornamentação e 

organização do palco.  

Observar a 

compatibilidade dessa 

ação no AVA. 

Teste dos equipamentos de 

som e etc. 

Observar a compatibilidade 

dessa ação no AVA. 

 

 

Será necessário que os painéis da escola 

estejam vazios a fim de serem usados para o 

evento. 

Observar a adaptação  dessa ação no AVA. 

20 de novembro 

 

1-Hino Nacional. 

 

2- Apresentação dos 

estudantes. 

3- Convite às família 

para o evento.  

Também poderá 

4-Músicas cantadas pelos 

alunos.  

 

5-Fala de alguma mãe ou pai 

convidado para assistir à 

cerimônia. 

5- Música cantada pelo coral de alunos de toda 

a escola.  

Observar a compatibilidade dessa ação no AVA 

em razão do delay que ocorre comumente nessa 

ação.  
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ocorrer essa ação no 

ambiente virtual. 

20 de Novembro Encontrar o melhor 

horário para realizar o 

evento. 

 O encerramento deverá ser 

por volta de 18h. Os terão 15 

minutos para alunos 

voltarem a sala e se 

organizarem para a saída, às 

18h 15. 

Realizado no AVA, será 

feitos os ajustes para que 

ocorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


