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1.  APRESENTAÇÃO 

A Proposta Pedagógica ora apresentado, foi elaborado a partir de inúmeras discussões 
ocorridas, desde a Reunião de Planejamento Anual (Semana Pedagógica - do dia 03 a 07/02),  
Reunião de Acolhida 15/02, que contou com a participação dos diversos sujeitos que compõe a 
comunidade escolar e passando por reuniões de pais e momentos de reflexão e estudos que 
aconteceram nas Coordenações Pedagógicas iniciais. (Fotos no Anexo do Documento) 

Por não se tratar de um mero documento, mas algo que deva ser continuamente vivenciado por 

todos os membros da comunidade escolar e em todos os momentos, foi necessária a mobilização 

dos diferentes sujeitos que compartilham deste espaço comum para que fosse possível a construção 

deste importante referencial que norteará as ações e projetos desta instituição.   

Na  ocasião da elaboração desse plano de ação para o ano letivo de 2020, todos os que 
compõem a comunidade escolar, puderam fazer apontamentos e  colocações sobre o modelo de 
educação que sonham, que desejam e que cada um ,dentro de seu papel, vai atuar para que se 
torne realidade. 

 

Uma compreensão elementar, que se destaca nesta proposta pedagógica, é a concepção de 

promoção do aluno, de cidadania e do  protagonismo estudantil , que acomoda nossos anseios, 

justifica e significa nosso projeto e isto ocorre exatamente porque, coloca no centro do pensar 

pedagógico os sujeitos para os quais a educação necessariamente deve voltar suas ações:   

 

“Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar sua 
função, sua organização e o envolvimento dos sujeitos. Requer, sobretudo, pensar 
nas realidades que vivem e convivem no espaço escolar, considerando o momento 
em que as desigualdades e injustiças sociais expõem os equívocos de um modelo de 
desenvolvimento econômico e social que visa apenas o lucro imediato de uma 
minoria e transforma as relações humanas em relações de mercado. Esse modelo, 
fruto das políticas capitalistas, leva as pessoas a um processo de personalização e 
competitividade que alteram o modo de ver, entender e agir – ou não agir – na vida 
[...] marca indelével desse modelo, em todo mundo, é o abismo cada vez maior entre 
pobres e ricos; entre os excessivamente alimentados e os que sofrem de fome 
crônica; entre os moradores de palácios e os sem teto de todas as origens, 
disparando o detonador da pior de todas as armas: a injustiça social, fomentadora da 
indiferença, da crueldade e da violência.” (DISTRITO FEDERAL, 2012, p.16)  

 

O Ensino Fundamental, etapa elementar da Educação Básica é de grande importância para a 

formação de indivíduos, sendo composta por duas fases: Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais 

(6º ao 9º ano). Já em  relação a Educação de Jovens e adultos (EJA) essas fases estão divididas em 

dois segmentos, sendo  1ª/2ª/3ª/4º etapas no 1º segmento e 5ª/6ª/7ª/8º etapas no 2º segmento. Outra 

particularidade da EJA, é que tem calendário Semestral, já o ensino regular é o calendário Anual. 

 

 Apesar de constituírem uma etapa única, em cada fase percebem-se especificidades e 

particularidades que exigem um olhar diferenciado. O que se tem percebido, é que os Anos Finais, 

sofrem com altos índices de reprovação e abandono, bem como altos índices de defasagem 

idade/série/ano e fracasso escolar.  



4 

 

Nesse contexto, e em consonância com as diretrizes elaboradas pela Secretaria de 

Educação, sobretudo os “Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento” e o documento 

“Orientação Pedagógica: Projeto Político-pedagógico e coordenação pedagógica nas escolas” o 

presente documento se formalizou numa tentativa de exprimir nossa proposta político-pedagógica 

procurando contribuir para a superação dos problemas outrora elencados e que se configuram como 

um dos maiores desafios para que possamos alcançar os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os alunos dos Anos Finais.  

 

1ª REUNIÃO DE PAIS (ACOLHIDA E APRESENTAÇÃO DA PP 

EQUIPE  DE PROFESSORES
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2.  HISTÓRICO 

 

O Centro de Ensino Fundamental 201 de Santa Maria integra a estrutura da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, SEEDF, vinculada pedagógica e administrativamente à 

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria. Está localizado na Região Administrativa de Santa 

Maria (RA XIII), que foi instituída por meio da Lei nº 348/92, de 4 de novembro de 1992, e pelo 

Decreto nº 14604/93, de 10 de fevereiro de 1993, que desanexaram o território do Núcleo Rural 

Santa Maria da Região Administrativa do Gama. A Unidade Escolar atende nos turnos matutino e 

vespertino as séries finais do Ensino Fundamental e no turno noturno, por meio da Educação de 

Jovens e adultos os Anos Iniciais (1º segmento) e Anos Finais (2º segmento) do Ensino 

Fundamental, que teve seu inicio no ano de 1998 com 02 turmas da 5ª serie, de 1999 até o 2008 as 

demais séries forma agregadas em sua totalidade, sendo ofertadas desde a 5ª série ate a 8ª série, 

somente em 2008 que a escola ofereceu o 1º segmento com 01 turma de 1ª série e as demais do 2º 

segmento. Em 2010 o CEF 201 oferta a comunidade a totalidade do 1º segmento: 1ª a 4ª séries e o 

2º segmento: 5ª a 8ª séries até a atualidade. 

“Em 2008 a EJA iniciou com 02 turmas de 5ª séries, em 1999 02 turmas de cada série na 

totalidade: 5ª a 8ª tendo o seu funcionamento até o ano de 2008 onde foi introduzido o 1º segmento 

com a abertura de 01 turma que não teve nenhum aluno matriculado. Em 2010 o CEF 201 passa a 

oferecer a totalidade do ensino fundamental do 1º e 2º segmentos ate a data de hoje, ofertando 01 

turma de cada série para o 1º segmento e 02 turmas de cada série para o 2º segmento. Ressalvo 

que em 2013 foi ofertado o 1º ano do 3º segmento, porém por questões documentais, não foi 

possível a continuidade.” (Conforme ATAS da secretaria do CEF 201)  

 

A presente Proposta Pedagógica se constitui num documento coletivo de avaliação, estudo, 

reflexão e discussão democrática dos elementos que, ao nosso ver, apontam no sentido de uma 

educação pública pautada pela qualidade social.   

Fora construído pelos diferentes sujeitos que compõem a Unidade Escolar (profissionais da 

educação, estudantes, equipes pedagógicas e equipe gestora, bem como pais, mães e responsáveis 

pelos estudantes).  

A criação da cidade de Santa Maria está vinculada ao Programa de Assentamento de Famílias 

de Baixa Renda, um programa de distribuição de lotes que fora realizado pelo GDF em meados da 

década de 1990, reflexo da emergência dos programas de proteção social, onde se inclui o direito à 

moradia, reconhecido como pressuposto para a dignidade humana pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos desde 1948 e que fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988 por meio 

da Emenda Constitucional nº26/00, em seu art. 6º, caput, que assim o traz: 

 



 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação 1 , o trabalho, a 
moradia2, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  
 

O direito à moradia, portanto, está incorporado ao direito brasileiro não só pela Constituição 

Federal, mas pelos tratados internacionais onde o Brasil é signatário. Entretanto o que se percebe na 

práxis diverge do que está estabelecido na legislação, principalmente no que se refere às políticas 

públicas voltadas aos segmentos mais carentes da sociedade.   

No caso específico da cidade de Santa Maria, uma determinada área do Núcleo Rural Santa 

Maria foi destinada aos moradores de invasões do Gama e das demais localidades esparsas do 

Distrito Federal. O mesmo processo se deu em outras regiões de assentamento, que posteriormente 

foram transformadas em Regiões Administrativas, como Samambaia, Recanto das Emas e Riacho 

Fundo II.   

É importante destacar que as famílias atendidas pelo programa – que não antevia nenhum 

auxílio financeiro ou material para a construção das habitações – foram deixadas a própria sorte. 

Algumas dessas famílias, sem perspectiva de construção da habitação, que dependia dos próprios 

recursos, acabava por abandoná-las, o que aumentava ainda mais a condição de miséria no local, 

pois os lotes deixados para trás eram invadidos por outras pessoas, que de igual modo não tinham 

para onde ir:   

 

“O perfil dos demandantes desse programa era: extrema pobreza apresentada na 
maioria dos casos, cuja renda mensal de muitas famílias consistia no auxílio de algum 
programa social de transferência de renda (Bolsa Escola [sic], Renda Minha, Peti, etc) 
ou benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outra característica 
recorrente era a situação de saúde, pois muitos apresentavam problema de saúde 
grave, às vezes com incapacidade laborativa e/ou gastos elevados com a compra de 
medicamentos ou tratamento da doença ou deficiência.” (SILVA, 2007, p. 5) 

 

Assim, o direito à moradia, da maneira como fora implementado na cidade de Santa Maria, não 

considerou a dignidade e autonomia daqueles que foram contemplados no programa de 

assentamento de famílias. O que lhes restou foi a exclusão social, uma vez que a condição de 

miséria a eles deixada – pela falta de políticas públicas que conferisse autonomia, cidadania, e 

emancipação econômica – não os permitiu concretizar o exercício das suas liberdades fundamentais, 

posto que a simples aplicação do dispositivo constitucional referente ao direito à moradia não é 

condição suficiente para lhes assegurar o necessário e o justo.  

Houve uma separação, não só física, mas social da classe trabalhadora, que crescia 

exponencialmente a cada ano. Mal se consolidava uma cidade-satélite outra, construída na mesma 

perspectiva segregacionista, já se fazia necessária.  

Em Santa Maria as primeiras quadras foram entregues a partir de fevereiro de 1991. A CL 201, 

onde fica localizado o CEF 201, foi uma das primeiras quadras a ser entregues à comunidade da 

 
1 EC nº 64/2010, inclui no texto constitucional o direito à alimentação. 2 EC nº 
26/2000, inclui o direito à moradia.  
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cidade que surgia em meio ao mato alto, poeira, caminhões-pipas que forneciam água2 e à crescente 

violência. Aos poucos as casas foram se multiplicando, a população foi crescendo e a necessidade 

de construção de novas escolas se fez. A carência por escolas acompanhava a carência por outros 

serviços essenciais, como saneamento, segurança, lazer e oportunidades de emprego.  

Mas, foi apenas em meados do ano de 19973 que o Centro de Ensino Fundamental 201 

começou a ser construído como conquista da comunidade local, em que se destaca a atuação do 

líder comunitário o Conselheiro do Orçamento Participativo, senhor Erivaldo Rodrigues de Araújo.   

Em 15 de janeiro de 1998, sob a gestão do professor Mauro Gleisson de Castro Evangelista, a 

comunidade recebeu a escola. Em seguida chegaram os membros da equipe que passaram a 

planejar o seu funcionamento e, por fim, os professores. A maioria dos membros dessa nova equipe 

era composta por recém-chegados a Secretaria de Educação, que a época se chamava Fundação 

Educacional do Distrito Federal.  

A escola foi inaugurada no dia 11 de fevereiro de 1998 pelo Secretário de Educação Antônio 

Ibañes Ruiz, o Diretor Executivo da SEDF Jacy Braga Peninha e o então Governador do Distrito 

Federal, Cristovam Buarque.   

Na primeira Semana Pedagógica o grupo começou a elaborar o Regimento Interno Escolar a 

fim de definir a organização administrativa, pedagógica e disciplinar da instituição, estabelecendo as 

normas que orientariam o trabalho daquele recém-formado grupo numa comunidade tão carente de 

tantos recursos, sobretudo carentes de serviços de educação.   

As aulas começaram no dia 11 de fevereiro de 1998, e no dia 22 foi realizada a primeira 

reunião de pais e mestres. Questões como a disciplina parecem ter sido a tônica inicial, bem como a 

apresentação do Regimento Interno, que também teve algumas sugestões dos pais incorporadas ao 

texto.  

Esta preocupação com a questão disciplinar se devia ao fato de que algumas turmas foram 

remanejadas para a nova escola, provindos, sobretudo, do CAIC Albert Sabin, da Escola Classe de 

Santa Maria (atual Escola Classe 203) e do Centro Educacional 403 de Santa Maria. Esta situação 

arrancou protestos dos pais, que temiam o remanejamento de seus filhos, dada a periculosidade da 

área em virtude do tráfico de drogas.    

A então, Diretora da DRE Santa Maria, Magda Lima Lúcio, relata que recebeu inúmeras 

comissões de pais e telefonemas constantes protestando a transferência de seus filhos para a 

escola.  

As tentativas de invasão do espaço físico por sujeitos marginalizados da comunidade externa 

eram comuns. A disponibilização do efetivo do Batalhão Escolar fixo foi tardia, haja vista a carência 

 
2 Conforme relato de moradores da comunidade a água vinda nos caminhões era um dos poucos recursos a 
que tinham acesso, isso sem mencionar o fato de que era necessário ter um galão para armazená-la. As 
pessoas que não possuíam o galão dependiam da ajuda de outros moradores para ter acesso a água, na 
maioria das vezes a comunidade se unia para comprar os galões para as famílias que não tinham, bem como 
cobertores e toldos, que serviriam para cobrir os barracos, e assim, enfrentar as duras épocas de frio e chuva.  
3 Fonte: Projeto Político-Pedagógico do CEF 201, versão 2016.  



 

de efetivo e o fato do Comando da Polícia Militar não ser informado a respeito da construção da nova 

escola. 

Ao enfatizar a questão disciplinar, necessária à época, e ainda hoje, a escola obteve aprovação 

dos pais e como consequência a confiança e o acolhimento por parte da comunidade da recém 

fundada cidade.  

Entretanto, a trajetória da escola, desde seu início até os dias atuais sempre esteve permeada 

pela violência: ora de maneira mais intensa, ora de maneira mais branda. No ano de 1998, por 

exemplo, haviam mais de 30 alunos em regime Liberdade Assistida.   

Neste ano de 2020, em que o CEF 201, já conta com 22 anos de inauguração várias equipes 

gestoras imprimiram suas marcas nesta Unidade Escolar. Cada uma a seu modo contribuiu para a 

valorização da comunidade escolar em que estamos inseridos, tendo transformado, positiva e 

gradativamente a realidade daqueles que por aqui passaram.  

Atualmente, sob o prisma da Gestão Democrática, a escola está passando por transformações 

de caráter organizacional, sobretudo a atualização deste documento, para que o mesmo possa 

atender as novas Diretrizes da Secretaria de Educação, bem como a implementação de novos 

projetos que acolham as demandas sociais e educacionais dos membros desta instituição. Além do 

que, faz-se necessário a implementação das normas educacionais vigentes na atualidade na 

Secretaria de Educação do Distrito Federal nesta Unidade Escolar, mesmo porque esses referenciais 

e diretrizes educacionais, foram construídos coletivamente e muitos destes trazem nova perspectiva 

ao trabalho docente que se faz neste Unidade de Ensino.   

 

       O Centro de Ensino Fundamental 201 de Santa Maria está localizado na CL 201, Área 

Especial S/N, Lote “A”, CEP: 72.503-110. Os telefones de contato são (61) 3901.4569 e 3901.4568, 

e-mail: cef201sm@edu.se.df.gov.br e pedagogicocef201@edu.se.df.gov.br, 

pedagogicocef201noturno@edu.se.df.gov.br  (contato da EJA noturno). Neste ano de 2020 contamos 

com uma equipe de 106 professores, atuando em salas de aulas nos turnos matutino, vespertino e 

noturno, nove profissionais readaptados, um intérprete atuando em sala de aula no turno noturno, um 

professor atuando na Sala de Recursos, quatro profissionais atuando na secretaria, dois na 

biblioteca, dois orientadores educacionais, três coordenadores pedagógicos no período diurno, três 

coordenadores pedagógicos no período noturno, dois supervisores pedagógicos (um no diurno e um 

no noturno), dois supervisores administrativos (um no diurno e um no noturno), um vice-diretor, um 

diretor, além dos profissionais terceirizados que nos assistem na vigilância (quatro) que atuam em 

dias alternados nos turnos diurno e noturno, onze profissionais na limpeza e conservação e seis na 

cantina. Além desses, conta-se ainda com a relevante contribuição dos Educadores Sociais 

Voluntários que atuam na Educação Integral (Programa Novo Mais Educação).  

 
Neste ano de 2020, a Equipe Gestora é formada pelos seguintes Membros:  

Diretora  Daisy Christina Salazar Magalhães  
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Vice Diretora  Ivani Ribeiro de Sena 

Chefe de Secretaria  Rita Alves C.Filho 

Supervisora Pedagógico (Diurno)  Ana Cláudia Marques de Deus 

Supervisora Pedagógico (Noturno)  Débora Mendes P. Jordão 

Supervisora Administrativo (Diurno)  Pedro Moreira da Silva 

Supervisora Administrativo (Noturno)  - 

Coordenadora Pedagógico Talita de Oliveira Xavier e Costa  

Coordenadora Pedagógico Gustavo de Azevedo Porto  

Coordenadora Pedagógico Iara Lopes de Carvalho 

Coordenadora da Educação Integral  Mércia Braz Guimarães 

Coordenador Pedagógico 1º Segmento  Francisco Márcio 

Coordenadora Pedagógico 2º Segmento  Josélia Araújo da Costa  

Coordenador Pedagógico 2º Segmento  Ricardo da Costa e Silva Camilo Alves  

Encarregado de Merenda  Pedro Moreira 

 
 
2.1 RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS  
 

Quanto a estrutura física, a instituição é constituída de 5 blocos. No primeiro bloco encontram-

se: cantina, banheiro para alunos (masculino e feminino), Secretaria, Biblioteca e sala para 

servidores. No segundo bloco é possível encontrar a Diretoria, sala de atendimento administrativo, 

sala da coordenação, sala dos professores, banheiro dos servidores (masculino e feminino) e uma 

sala destinada a reprografia e atendimento aos alunos com deficiência (em ambientes separados). 

No terceiro bloco é possível encontrar cinco amplas salas de aula, bem arejadas com ventiladores e 

corredor. No quarto bloco, uma sala destinada a recursos audiovisuais, uma sala para o atendimento 

de Orientação Educacional e mais 5 salas de aulas bem arejadas com ventiladores e corredor. No 

quinto bloco pode-se localizar uma sala destinada ao laboratório de informática, um mini auditório 

para 60 pessoas e mais 5 salas de aulas bem arejadas com ventiladores e corredor. Na frente da 

escola há um estacionamento interno e também externo, além de uma guarita, a escola tem ainda na 

parte de trás uma quadra poliesportiva e um espaço no hall para realização de eventos.  

É uma escola conservada, limpa e bem cuidada. As carteiras estão em bom estado de 

conservação. As janelas são amplas. Ha também uma copiadora (Xerox), máquinas elétricas e 

computadores. Ha três projetores multimídia, dois telões, um deles instalado no mini auditório. Além 

dos materiais permanentes citados, a escola conta com contribuições comunitárias, com recursos 

adquiridos eventos, com as verbas do PDE, PDAF e com algumas parcerias.  

 

 



 

 

 

2.2 GESTÃO DE MATERIAL E FINACEIRA  

 

A escola é bem servida de materiais didáticos. A biblioteca conta hoje com quatro mil 

quinhentos e setenta exemplares entre livros didáticos, paradidáticos e literários em prosa e verso. 

Conta ainda com assinatura de revistas, jornais diários e outros para informação e pesquisa.  

O laboratório de informática está equipado com 08 (oito) computadores. Há também uma rede 

de internet à disposição de alunos e professores, que facilita o estudo e a pesquisa. Temos ainda 

duas televisões de 29 e outra de 20 polegadas, para aulas via vídeo, dois globos, atlas e mapas 

geográficos e de ciências, esqueleto humano para aulas de ciências, dicionários, e dois projetores 

multimídia.  

 

 

 

 

 

2.3 GESTÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DE PESSOAS 

 

A gestão pedagógica do CEF 201 é formada pela gestão (diretor e vice), por um supervisor 

pedagógico e por três coordenadores e   tem como objetivo: 

Conduzir o trabalho pedagógico; elaborar a PP, bem como ajustá-la sempre que necessário  

para atender as demandas da escola, dos alunos e da comunidade escolar; garantir que os objetivos 

das aprendizagens estejam sendo cumpridos; incentivar e apoiar a implantação de projetos e 

iniciativas inovadoras; garantir e coordenar a retomada dos conteúdos; manter o contato diário com 

os professores a fim de informá-los de todas as questões e apoiá-los nas ações pedagógicas diárias 

ou  emergenciais; avaliar as metas alcançada entre outras.  

Para isso, as coordenações coletivas e   por área e os dias letivos temáticos são alguns dos 

momentos a serem utilizados para esse processo de criação e de (re)avaliação. 

É, ainda, de competência da gestão pedagógica: gerenciar atividades diárias e identificar as 

necessidades da Instituição; conduzir as tomadas de decisões com relação às novas propostas 

pedagógicas; gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, orientadores e 

funcionários; manter a comunicação com todos os segmentos quando necessário e ,inclusive, com a 

comunidade escolar; promover a formação continuada de professores que tem sido entendida como 

um processo permanente  de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos 

educadores.  
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2.4 - GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

     A gestão dos resultados educacionais se dará pela avaliação e (re)avaliação do trabalho 

pedagógico. Nesse sentido será verificado se existiu condições adequadas do educando: 

• Sanar suas dificuldades de aprendizagem através da retomada dos conteúdos e de 

recuperações paralelas;  

 

• Receber o apoio da sala de recursos ou do SOE;  

 

• Ter registrada adequadamente a frequência ou se recebeu estimulos através de projetos 

pedagógicos como a escola em tempo integral etc. 

 

 

 

2.5 - GESTÃO PARTICIPATIVA  

      A gestão participativa é uma marca profunda no CEF 201, pois que toda construção do processo 

de aprendizagem ou mesmo na gestão de recursos financeiros e na gestão pedagógica se 

estabelece a participação democrática da comunidade escolar, com isso a U.E consegue:  

• Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar, através de encontros periódicos com 

professores e equipe pedagógica; 

 

• Participar à comunidade escolar a prestação de contas; 

 

• Organizar o Conselho Escolar ou Comissões promovendo a participação do educando e da 

comunidade ; 

 

• Organizar os Conselhos de Classe nos finais de bimestres, diagnosticando os pontos 

positivos e negativos, buscando soluções dentro da proposta pedagógica; 

 

• Socializar com a equipe pedagógica, funcionários e professores todas as informações 

necessárias. 

 

 

3.  DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

A Região Administrativa de Santa Maria é fruto de Programa de Assentamentos Habitacionais 

do Governo do Distrito Federal que tinha como objetivos erradicar invasões e atender a demanda 

habitacional das famílias de baixa renda. De acordo com a Pesquisa distrital por Amostra de 



 

Domicílios – PDAD – 2015 (realizada pela Companhia 4 de Planejamento do Distrito Federal – 

CODEPLAN): A maioria da população é constituída por pessoas do sexo feminino, 51,24%. Os 

Sujeitos que se declararam pardos compõem 58,24% da população. Observa-se a prevalência dos 

solteiros, 42,45%. Significativos 46,87% da população são imigrantes de outras localidades, onde 

66,48% deste total são naturais da Região Nordeste do Brasil. A renda domiciliar média apurada na 

pesquisa foi da ordem de R$ 3.176,00, o que corresponde a 4,03 salários mínimos (SM), e a renda 

per capita foi de R$ 887,63 (1,13 SM). O Relatório Analítico Final da Pesquisa Socioeconômica em 

Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal do Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos, aponta que a Região Administrativa de Santa Maria apresenta uma 

disparidade: de um lado, a região com o menor índice de vulnerabilidade considerando a média de 

51% do Distrito Federal, Santa Maria - Santos Dumont (23%) e do outro Santa Maria ‐ Quadras 

acima de 10 (54,1%). Tal realidade certamente afeta o interior da escola, bem como, seus 

resultados, uma vez que não é possível dissociá-la de seu contexto. Além do que, a dificuldades dos 

pais/ responsáveis em auxiliar e acompanhar os filhos na vida escolar, torna-se compreensível se 

considerarmos os dados apresentados pela PDAD – 2015. Da população total de Santa Maria 

(aproximadamente 125.123 habitantes) destaca-se o percentual daqueles que não estudam, 70,68%. 

O nível de escolaridade concentra-se na categoria dos que têm ensino fundamental incompleto 

37,58%, os analfabetos na região representam 3,50%. Conforme a pesquisa, em Santa Maria, 

59,67% dos domicílios ocupados têm internet e 40,00% TV por assinatura. A inovação tecnológica 

está cada vez mais presente na forma como as pessoas se comunicam, realizam seus estudos, se 

divertem e se atualizam. A aquisição de equipamentos também vem se ampliando de forma 

acelerada: 34,84% contam com notebook/netbook e 42,00%, com microcomputador. O tablet/Ipad 

está presente em 16,34% dos domicílios. Entretanto, este acesso à informação não resultou em 

melhoria nos resultados qualitativos observados nas avaliações.  

Na modalidade EJA, através do seu público-alvo, facilita a união dos representantes da 

comunidade escolar, já que diversos alunos (maiores de idade) da EJA são também pais de alunos 

menores (do ensino regular) e também são representantes da comunidade (vizinhos, comerciantes, 

trabalhadores e prestadores de serviços). Diante disso, esse diagnóstico não se restringe aos 

formulários formais e entrevistas, mas também em reunião e atividades escolares que permitem uma 

interação entre professores e alunos, proporcionando obter informações que vão além do cadastro e 

avaliação do estudante, como a história da sua origem, as suas dificuldades, a sua relação com 

mundo do trabalho, objetivos particulares. Instantes como esses, revelam os sonhos deles. “Um 

aluno de 40 anos cita que seu principal é ser alfabetizado para aprender a ler a bíblia”, outra aluna de 

mais de 50 anos “pretende tirar a carteira de motorista”, muitos não conseguem identificar o destino 

do ônibus pela dificuldade de leitura, e outros diversos sonham em conseguir preencher por contra 

própria uma ficha de trabalho. 

 
4 A última pesquisa realizada, para a Região Administrativa de Santa Maria, conforme dados obtidos do site da 
CODEPLAN/DF datam de julho de 2015 (http://www.codeplan.df.gov.br/component/content/article/261pesquisas-
socioeconomicas/319-pdad-2015.html, acessado em 23 de maio de 2017) 
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            O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do CEF 201 é um importante condutor dos 

trabalhos pedagógicos da Unidade, e parte do trabalho pedagógico está direcionado para ações que 

reflitam melhoria nas avaliações de larga escala. No ano de 2019, a U.E se mobilizou para preparar 

os alunos dos 9º anos para realização das provas e aguarda os resultados para avaliar os projetos 

desenvolvidos e buscar novas estratégias para alcançar melhores marcas no Saeb. 

 

 

4.  FUNÇÃO SOCIAL 

 

O CEF 201 está localizado em uma região onde se nota uma forte presença de fatores que 

conduzem a vulnerabilidade social, como altos índices de violência, uso e tráfico de drogas, 

desemprego e forte desigualdade socioeconômica. No âmbito escolar, percebe-se um considerável 

índice de repetência e abandono escolar, sobretudo na EJA, onde os estudantes frequentemente se 

veem obrigados a largar os estudos em razão de emprego ou porque a escola, se localiza nesta área 

crítica que por vezes os impede de prosseguir com sucesso nos estudos.   

           A escola CEF 201 tem um papel fundamental na vida dos alunos da EJA. Alguns idosos 

dispõem de poucos locais para socializar, e a escola proporciona uma rica troca de experiências e 

conhecimentos. Devido às questões socioeconômicas, alguns estudantes usufruíram pela primeira 

vez, através de atividades escolares em ambiente externos, como: cinema, teatro, museus, feiras e 

etc. 

 Os projetos da escola têm proporcionado o protagonismo dos alunos, com apresentações 

culturais e musicais, exposição dos seus trabalhos e artesanatos (como ocorre na feira do 

trabalhador na semana EJA). 

Nesse sentido, possibilitar meios que permitam que o estudante permaneça na escola e 

participe das atividades escolares é um dos nossos maiores desafios e é fator primordial para que 

possamos promover a qualidade social que acreditamos que a educação é capaz de promover. E, 

acreditando no importante papel social que cabe à escola desempenhar, como formadora de 

cidadãos críticos, éticos e autônomos procuramos garantir o acesso dos estudantes às 

aprendizagens, interconectando os diversos saberes e vivências que o estudante traz da sua 

realidade para o espaço escolar a fim de que se estabeleça uma ponte com os diferentes saberes 

construídos e sistematizadas ao longo da história da humanidade e que estão em construção 

cotidianamente. Nesta ação, procura-se fazer que o estudante se perceba enquanto sujeito social e 

desperte para diversas possibilidades que uma educação crítica e reflexiva possa nele despertar. 

 
 
 



 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Este documento, construído coletivamente, visa englobar o conjunto de atividades vivenciadas 

pelo aluno, durante o período de sua formação, e pressupõe a adoção dos seguintes princípios 

centrais sob a perspectiva do Currículo Integrado,  

Princípio da interdisciplinaridade/transversalidade e da contextualização: são também 

primordiais para a efetivação do currículo. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um 

mesmo tema em diferentes disciplinas e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes 

áreas do conhecimento, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A 

contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e dos 

procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor que integra e contextualiza os conhecimentos 

de forma contínua e integradora contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, 

ações importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e 

acadêmicos em que irá intervir. 

Princípio da flexibilização: é fundamental que se tenha uma seleção e organização dos 

conteúdos, e o currículo é que define essa base comum, no entanto, deve garantir certa flexibilidade 

para que as escolas, considerando seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e 

regionais, completem o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação 

intelectual dos estudantes, sem suprimir os conhecimentos norteadores fundamentais que 

estabelecem requisitos essenciais para o prosseguimento dos estudos. 

Educação Inclusiva: todas as atividades pedagógicas desta Proposta são pensadas de forma a 

favorecer todos os alunos com alguma necessidade especial ou que em algum momento de sua vida 

escolar passe por alguma dificuldade.“A Educação Inclusiva se configura na diversidade inerente à 

espécie humana, buscando perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os 

sujeitos-alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos.” 

 

5.1- PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Princípios da Educação Integral: a educação integral, como um  princípios  das escolas 

públicas do Distrito Federal, depende, para sua organização e execução, de um esforço dos vários 

atores no processo de ensino aprendizagem, sendo necessário observar: 

 • Integralidade: Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com 

equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 
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      . • Diálogo Escola e Comunidade e Trabalho em Rede: como consta no início desse documento, 

todo planejamento da proposta pedagógica dessa U.E é efetivada com a participação, debate e 

diálogo entre escola e comunidade e em um ambiente totalmente favorável ao dialogo e à partilha de 

experiências. 

“Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, 

legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto 

pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de 

afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e 

incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares.” 

(CURRICULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA) 

 

 

6.  OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo geral: garantir  o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do 
indivíduo, capacitando-o a tornar um cidadão, participativo na sociedade em que vive.  

 

6.2 Objetivos específicos: promover as aprendizagens por meio da implementação das Diretrizes 

Curriculares Educacionais para os Anos Finais , levando em consideração que, para alcançar essas 

metas é necessário: 

 

 
 

 Implementar as Diretrizes Curriculares Educacionais para os Anos Finais e EJA.  

 Elevar os índices de aprovação sem dependência;  

 Melhorar os índices nos instrumentos avaliativos de larga escala;  

 Sanar o problema da defasagem série/idade, reprovação e evasão escolar;  

 Fortalecimento do espaço da Coordenação Pedagógica como momento de  
formação continuada, discussão e gestação de ideias;  

 Integrar a família à escola. 

 

 

7.  CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

As práticas pedagógicas a serem desenvolvidas no interior desta escola afim de que os 

objetivos educacionais sejam alcançados e esta instituição efetiva e eficientemente sirva à sua 

função social, precisam ser fundamentadas em uma concepção teórica que alcance as 

demandas do processo ensino-aprendizagem atual. Concordamos com SANTOS e GOULART 

(2008):  



 

 

Parte-se do pressuposto de que a escola como núcleo de aprendizagens, segregada 
do todo social e separada da vida representa hoje uma ideia ultrapassada e 
insuficiente para as demandas que lhe cabem. Reconhecesse que esse não é um 
desafio novo, pois perpassa muitas das discussões teórico-práticas que buscam 
engendrar um “novo lugar possível” para essa escola que, já há algumas décadas, 
tem o desafio da inclusão social e de tornar-se, assim, uma escola “efetivamente para 

todos”.  
 

Esta escola de periferia, cuja maioria da clientela é atendida por programas sociais, conhece 

essa realidade descrita por Crispino (2016) “Temos defendido que a massificação da educação 

se, por um lado, garantiu o acesso dos alunos à escola, por outro, expôs a escola a um 

contingente de alunos cujo perfil ela – a escola – não estava preparada para absorver.”(16p) Tais 

programas financiam o acesso e a permanência dos educandos com vistas à inclusão social e 

consequentemente, promovem a massificação. E continua:  

 
Antes, em passado remoto, a escola era procurada por um tipo padrão de aluno, com 
expectativas padrões, com passados semelhantes, com sonhos e limites 
aproximados. Os grupos eram formados por estudantes de perfis muito próximos. 
Com a massificação, trouxemos para o mesmo espaço alunos com diferentes 
vivências, com diferentes expectativas, com diferentes sonhos, com diferentes 
valores, com diferentes culturas e com diferentes hábitos [...], mas a escola 
permaneceu a mesma!  
 

Freinet descreve esta mudança geracional desafiadora:  

 
Há pouco tempo, a vida era igual aos grupos de camponeses que iam à missa aos 
domingos no vilarejo vizinho: todos juntos, pais, mães, avós, vizinhos e amigos, 
também as crianças, e às vezes até o cão, que não queria voltar para casa, e o gato 
que os acompanhava de muro em muro, até as últimas casas do lugarejo.[...] a 
criança herdava naturalmente o conhecimento, as reflexões e o bom senso das 
gerações que caminhavam assim, perto dela, tutelares. [...] as condições do meio 
mudaram radicalmente: o grupo complexo e coerente desagregou-se [...] vemos as 
crianças a trotar sozinhas, em desordem, inquietas e desorientadas, pelo caminho 
onde nada mais as guia ou as encoraja. [...] As crianças só serão salvas se a escola 
souber e puder reagrupa-las e, utilizando métodos adaptados a dinâmica 
contemporânea, faze-las unir-se aos velhos sábios e lentos, aos pais atarefados e 
aos jovens embriagados pela velocidade. E essa conjunção, difícil, porem necessária, 
que a escola atual deve realizar (1998, p. 27).  

 
Considerando esta dinâmica que a contemporaneidade impõe: a adaptação e 

contextualização de suas ações pedagógicas, os pressupostos e concepções adotados pela 

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

Histórico Cultural) no Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF (Anos Finais do 

Ensino Fundamental), bem como, nas Diretrizes de Avaliação Educacional corroboram com a 

perspectiva que temos:  

 
A organização curricular deve proporcionar a discussão e reflexão da prática 
pedagógica para além da sala de aula, ampliando-a a toda unidade escolar e sua 
comunidade, como exercício de planejamento coletivo e de ação concretizadora da 
proposta pedagógica; uma educação para além da escola, que busque ensinar na 
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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. (2014, p.15)  
 

 
O processo avaliativo, neste contexto, é ressignificado, uma vez que, sua intenção final não é 

medir as aprendizagens, mas promovê-las. A ideia central é que as intervenções sejam feitas para a 

garantia das aprendizagens. Neste aspecto, não é o instrumento que determina o aspecto formativo 

da avaliação e sim a intencionalidade de quem educa. Porém, a avaliação formativa não diz respeito 

apenas a um ente do processo, mas a atuação de todos os seus atores.  

 

 

 
8.  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Atualmente a instituição atende aproximadamente 1652 estudantes nos turnos matutino, 

vespertino e noturno. Nos turnos matutino e vespertino, contamos com 24 turmas de Anos Finais 

(regular) conforme demonstrado no quadro abaixo:  

 

Turno  Horário  Turmas  
Etapa/Modalidade 

de Ensino  

 

Matutino  

7h30/12h30  

7h30/12h30  

7º/8º/9º Anos Finais 
 

Anos Finais  

 

Vespertino  

13h/18h  

13h/18h  

6º/7º Anos Finais  
 

Anos Finais  

 

Noturno  

19h/23h  

19h/23h  

19h/23h  

1ª/2ª/3ª/4º etapas (1º segmento)  

5ª/6ª/7ª/8º etapas (2º segmento)  

Educação de Jovens 

e Adultos  

 

 

 

Além do acompanhamento pedagógico, já previsto no programa, o CEF 201 oferece as atividades 

de Horta e Informática, que procura articular os conhecimentos formais aos conhecimentos da vida 

prática no âmbito da horta e também à constante demanda por um letramento digital que extravase 

os limites das redes sociais e mecanismos de busca na internet, mas que procuram fornecer aos 

estudantes uma leitura crítica do mundo digital, possibilitando-os sair da superficialidade das relações 

digitais a fim de que possam apropriar-se de maneira crítica e metodológica  dos instrumentos 

tecnológicos já tão entranhados na realidade das novas gerações.   

Como não dispomos de espaço físico adequado para um amplo atendimento dos nossos 

estudantes no programa, fez-se necessário estabelecer critérios para a seleção daqueles que 

participariam das atividades, além disso, tivemos que proceder, junto a Coordenação Regional de 

Ensino de Santa Maria à redução no quantitativo de estudantes que seriam atendidos. No ano de 



 

2016, a Equipe Gestora dà época solicitou a ampliação do programa para que fossem atendidos 450 

estudantes, tal solicitação fora aprovada através do Portal PDDE, do Ministério da Educação, mas 

tão logo nos deparamos com o problema da falta de espaço físico adequado para que pudéssemos 

prestar um atendimento de qualidade e dentro dos critérios estabelecidos para o funcionamento do 

programa, submetemos o fato à comunidade escolar (docentes, pais e estudantes) e procedemos à 

redução no quantitativo de alunos do programa para que pudéssemos oferecê-lo com qualidade. A 

documentação referente à redução foi encaminhada à CRE de Santa Maria no início do presente ano 

letivo que a referendou, bem como a Gerência de Educação Integral.   

Uma vez reduzido o quantitativo de atendimentos, os docentes e a equipe gestora reuniram-se 

para definir os critérios de participação dos estudantes no programa, que ficou definido em priorizar 

os estudantes que: 1) apresentassem dificuldades de aprendizagem que pudessem ser sanadas com 

as aulas de complementação nos estudos, tais dificuldades foram constatadas em Avaliação 

Diagnóstica aplicada pelos docentes no 1º bimestre letivo deste ano de 2020; e 2) se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. A respeito deste último critério, a que se considerar, que o CEF 

201 está inserido em uma comunidade que apresenta grandes desigualdades sociais e de renda, e 

que convive com a delinquência e a falta de lazer, esporte e atividades culturais para os estudantes. 

Certamente exige uma ação articulada no sentido de garantir a implementação de políticas públicas e 

sociais mais justas e solidárias. Percebemos, na Educação Integral, uma forte vocação social: 

atende-se, nesta instituição, uma quantidade considerável de estudantes em situação de 

vulnerabilidade e risco social, felizmente alguns desses casos conseguem ser minimizados pela 

inserção dos estudantes no projeto.   

Tão logo a equipe de docentes e gestora definiram os critérios e executaram a avaliação 

diagnóstica, procedeu-se a convocação dos responsáveis pelos estudantes que foram indicados para 

que assinassem o termo de matrícula de seus filhos no programa. E em seguida iniciaram-se as 

atividades que hoje conta com uma equipe de 6 Educadores Sociais Voluntários, que participaram de 

processo seletivo na Coordenação Regional de Ensino e foram, após classificação, encaminhados 

para o início do programa de acompanhamento dos estudantes nas atividades da Educação Integral.  

 

 

 

8.1 Educação Integral 

 

A Unidade Escolar atende ainda, em horário intermediário (entre às 9h e 16h30) 180 estudantes 

pelo Programa Novo Mais Educação, este programa: “visa a ampliação da jornada escolar de 

criança se adolescentes, mediante complementação da carga horária de cinco ou quinze horas 

semanais no turno ou contraturno escolar que deverá ser implementado por meio da realização de 

acompanhamento pedagógico de língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de 

atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer.”  

(Documento Orientador de Adesão ao Programa Novo Mais  

Educação, 2016, p. 3).   
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8.2 EJA -  Educação de Jovens e Adultos 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, que perpassa todos 

os níveis da Educação Básica do país. Essa modalidade é destinada a jovens e adultos que não 

deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram o acesso ao Ensino 

Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. Muitas vezes as pessoas que se formam nessa 

modalidade de educação são vítimas de diversas espécies de preconceitos. De modo geral, são 

migrantes de áreas rurais empobrecidas, moradores de periferias, filhos de trabalhadores rurais, sem 

qualificação, com baixo nível de escolaridade ou analfabetos e, muitas das vezes, com “uma 

passagem curta e não sistêmica pela escola”. Alguns se encontram na condição de subempregados, 

desempregados ou repetentes fora da idade/série. Ao voltarem tardiamente à escola, sentem 

vergonha de sua condição educacional. Não obstante, por serem sujeitos excluídos da escola, são 

pessoas com experiências, conhecimentos acumulados e reflexões mais apuradas sobre si e do 

mundo; sujeitos com dificuldades e saberes diversos.  

É importante lembrar que a maioria das pessoas que frequentam a Educação de Jovens e 

Adultos precisam ser comprometidas com a aprendizagem e entendem a importância da educação, 

portanto estão lá por que desejam e/ou precisam. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9394/96), em seu artigo 37º § 1º diz: 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames. 

Segundo a LDB, em seu artigo 38º, “os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 

que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos 

em caráter regular”. No mesmo artigo, é definida a idade mínima para a realização dos exames:  

 Maiores de 15 anos podem prestar exames para a conclusão do Ensino Fundamental. 

 Maiores de 18 anos podem prestar exames para a conclusão do Ensino Médio. Adolescentes 

com idades inferiores as estabelecidas acima devem frequentar as escolas regulares. 

O que se observa entre os educandos,  adultos e jovens da EJA, é que, que demandam um 

trabalho pedagógico diferenciado. Desse modo, é necessário que a proposta curricular e o processo 

avaliativo considerem o legado da educação popular e a diversidade dos sujeitos com atividades e 



 

recursos didáticos diversos. Com esse intuito, buscasse, por meio de um processo formativo (voltado 

para a aprendizagem dos educandos), superar práticas pedagógicas seletivas, excludentes e 

classificatórias que “impossibilitam que jovens, adultos e idosos sejam respeitados em seu direito a 

um percurso contínuo de aprendizagem, socialização e desenvolvimento humano”. Para tal, a lei das 

Diretrizes da EJA. 

Para atender a diversidade dos sujeitos que buscam a EJA como modalidade educativa, esta 

necessita ser diferenciada, com um currículo e uma avaliação coerentes com a realidade dos/as 

trabalhadores/as. Além disso, a avaliação atua como forma de modelar interna e externamente o 

processo de aprendizagem. Ou seja, a avaliação do currículo está vinculada aos mecanismos de 

informação gerados pelo sistema avaliativo. No caso da Educação de Jovens e Adultos do DF, há 

um conjunto de ordenamentos e orientações normativas que direcionam as disputas em torno 

daquilo que é considerado legítimo para ser incorporado como saber escolar. Neste processo, uma 

diversidade de fatos, se torna importante nesta definição, dentre eles, os movimentos sociais, 

universidade, educadores, governo, sindicatos, dentre outros; quais tiveram um peso significativo na 

elaboração do Currículo em movimento da EJA, aprovado pela Secretaria de Estado da Educação do 

DF (SEEDF), em 2014.  

No tocante a EJA, houve o reconhecimento de que somente a alteração curricular era 

insuficiente para a melhoria desta modalidade. Era necessário construir uma proposta curricular que 

dialogasse com as singularidades da pessoa jovem, adulta e idosa e que incorporasse as 

especificidades e diversidades presentes no universo desses sujeitos, considerando suas origens, 

culturas, saberes, conhecimentos e projetos de vida. Aderente a esse princípio, de acordo com a 

proposta curricular da SEEDF, a base comum do currículo da EJA pode ser trabalhada: de forma 

transversal e integrada aos três eixos norteadores – cultura, mundo do trabalho e tecnologia – que 

buscam dialogar com os saberes dos/as educandos/as e os conhecimentos propedêuticos; 

considerando os tempos e espaços, as diferenças geracionais, a diversidade cultural, social e 

econômica, bem como suas trajetórias e histórias de vida (DISTRITO FEDERAL, 2014a). Assim, o 

currículo da EJA precisa dialogar com as diversidades (currículo multicultural) e contemplar os 

aspectos cognitivos, a subjetividade, o conhecimento social, político e cultural. Para isso, os 

conteúdos selecionados e a avaliação necessitam estar de acordo com a realidade dos sujeitos 

educativos, com o intuito de prepará-los para o exercício da cidadania, o mundo do trabalho e em 

estudos posteriores.  

A centralidade da avaliação na organização do trabalho pedagógico, para que se tenha um 

processo mais coerente com a realidade dos/as educandos/as da EJA, haja vista a relevância desta 

relação para o processo de ensino e aprendizagem: a avaliação da aprendizagem “ocorre quando os 

educadores utilizam elementos da aprendizagem dos educandos para fazer julgamentos sobre o seu 

desempenho em relação aos objetivos de aprendizagem,  ao qual ocorre ao final do processo, sem a 

participação dos sujeitos educativos na planificação ou execução da mesma. Possui um caráter 
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somativo, por descrever e quantificar o conhecimento, atitudes e competências. A avaliação para a 

aprendizagem, ocorre com o objetivo de informar e promover as aprendizagens dos educandos, 

melhorando-as qualitativamente. E por fornecer dados sobre a aprendizagem, informar sobre o 

ensino, torna-se uma aliada da aprendizagem. Requer que o educador partilhe as metas de 

aprendizagem; ajude os educandos a compreender essas metas; forneça feedback construtivo; 

acredite na capacidade desses sujeitos educativos para aprimorar o progresso de suas 

aprendizagens.  Não obstante, os avanços ocasionados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1996 (LDB/96), pelas Diretrizes Operacionais da EJA e pelo Currículo em Movimento 

possibilitarem que o direito à uma educação de qualidade se formalizasse. Contudo os currículos da 

EJA precisam superar o formalismo. Para isso, a participação prévia de toda a comunidade escolar 

na seleção e organização dos conteúdos, para que se conceba uma estrutura curricular e um 

processo avaliativo que dialogue com as especificidades e saberes de suas vivências cotidianas. 

 

 

 

 

8.2.1 Tipos de Avaliações e Progressões 

 

         Os procedimentos de avaliação e registro e acompanhamento da aprendizagem dos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos são: Progressão Continuada: somente poderá ser 

concedida uma vez por semestre e apenas para a etapa seguinte, tanto no 1º segmento quanto nos 

2º e 3º segmentos, para cada um dos componentes curriculares. 

Progressão Continuada: 

• para mudança de segmento; • visando à conclusão da Educação Básica (3º segmento); • para 

estudantes já beneficiados, no semestre em curso, com Progressão Continuada. A aplicação e o 

registro da Progressão Continuada são de inteira responsabilidade da unidade escolar. Esse 

procedimento é elemento indissociável nas práticas de avaliação formativa quando se diagnostica 

para intervir e se intervém para garantir as aprendizagens.  

 

Classificação/AJUS: utilizada para a efetivação de matrícula na falta de documento que 

comprove a escolaridade anterior do estudante, devendo a unidade escolar designar uma comissão 

de professores que representem as áreas do conhecimento, com o intuito de elaborar e aplicar os 

instrumentos de avaliação. Para realizar a classificação, professores e coordenadores pedagógicos 

da unidade escolar e a equipe pedagógica do nível intermediário poderão criar um banco de dados 

com sugestões de instrumentos de avaliação diagnóstica, a serem disponibilizados para consulta 

e/ou utilização.  



 

Reclassificação: o estudante, após sua auto avaliação, poderá solicitar reclassificação de seu 

percurso escolar no componente curricular ou, no caso do 1º segmento, da etapa. Depois da 

solicitação, deverá ser feita uma avaliação diagnóstica, e o professor do componente curricular ou da 

etapa emitirá um parecer atestando se o estudante faz jus ao que foi requerido. Esse procedimento 

será realizado apenas uma vez e em qualquer tempo no semestre letivo, assegurando, inclusive, 

seus propósitos nos casos em que a matrícula for realizada por componente curricular, como no 2º e 

3º segmentos. É um recurso importante para o desenvolvimento de práticas de avaliação formativa 

com a finalidade de possibilitar aprendizagens. Aproveitamento de estudos: trata-se da avaliação do 

percurso escolar do estudante, a qual poderá ser realizada a partir da apresentação de documentos 

que comprovem a autenticidade e regularidade dos estudos, com o objetivo de creditar estudos de 

equivalente valor formativo, por componente curricular. O aproveitamento de estudos deve, ainda, 

considerar a documentação de aprovação emitida pela realização de exames de Educação de 

Jovens e Adultos, podendo ser certificado de conclusão ou declaração de proficiência em 

componentes curriculares. Adaptação de estudos: direcionada aos estudantes provenientes de 

outras unidades federadas ou de outras unidades escolares, para fins de ajuste e acompanhamento 

do currículo, da matriz curricular e da carga horária estabelecida para o componente curricular, etapa 

ou segmento. Registro das aprendizagens: na perspectiva da avaliação formativa, compreende-se 

que o registro das aprendizagens na Educação de Jovens e Adultos tem o objetivo de revelar aos 

estudantes, à sua família ou ao responsável legal que estão participando de um processo educativo 

escolar. Por isso, tais registros devem ser realizados durante todo o processo e não apenas no final 

do semestre letivo. No 1º segmento, a exemplo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, deverá ser 

utilizado o Registro de Avaliação (RAv), Anexo XII. O RAv não substitui o diário de classe, mas 

complementa-o, sendo de uso obrigatório e de responsabilidade do docente.”  

 

8.2.2 Agende-se 

 

AGENDE-SE EJA NOTURNO 1º SEMESTRE DO ANO 2020 – CENTRO DE 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF 201                  Atualizado em: 03/02/2020 

 

MÊS 
CALENDÁRIO 100 DIAS 

LETIVOS:  
REPOSI

ÇÕES 
PROGRAMAÇÃO 

FEVERE
IRO 

12 DIAS 
LETIVOS 

 
4
 
S
E
G

5
 
T
E
R 

6
 
Q
U
A
 
C

- 

Semana 03 a 07 - 
semana de planejamento 
pedagógico. 

Dia 10 SEG - 
primeiro dia letivo e início do 
1° semestre. 

20* QUI – sugestão 
palestra orientação sexual 

2 3 4 5 6 7 8 

9 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
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A
R
N
A
V
A
L 

    

MARÇO 

22 DIAS 
LETIVOS 

 

 
 
 
 

Greve 
Nac 

Paralisa
ção 

18/mar 
QUA 

movido 
para ____/____ 

SAB 

8 DOM – Dia da 
Mulher 

 
Semana Distrital de 

Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva aos Alunos com 
Necessidades Educacionais 
Especiais (Lei Distrital nº 
5.714/2016) – 09 a 13/03 

*11 QUA – 
culminância inclusão 

 
Semana da 

Conscientização do Uso 
Sustentável da Água nas 
UE/SEEDF (Lei Distrital nº 
5.243/2013) – 16 a 20/03 

 
Dia Letivo Temático: 

17/03 
 
*17 TER – 

culminância Água 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 0 1 

    

ABRIL 

20 DIAS 
LETIVOS 

 
0
 
S
E
X 

e
i
r
a
 
S
a
n
t
a 

1
 
T
E
R 

i
r
a
d
e
n
t
e
s 

 
Greve 

Nac 
Paralisa

ção 
07/abr 

QUA 
movido 

para ____/____ 
SAB - 15 QUA - data 

limite para o envio das 04 
questões (e gabarito) por 
disciplina para a Prova 
Multidisciplinar. (1ª 
avaliação). 

28 TER – 1º DIA 
Prova multidisciplinar – 
Port/Ingl/Arte/EF 

29 QUA – 2º DIA 
Prova multidisciplinar – 
Cie/Hist/Geo/Mat 

30 QUI – Prova 
multidisciplinar – 2ª 
chamada 

 

0 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 0 

   

MAIO 

20 DIAS 
LETIVOS 

 
1
 
S
E
X 

i
a

 
 
 
 

- 

Semana da 
Educação Para a Vida (Lei 
nº 11.998/2009): 04 a 08/05 

*sugestão trabalhar 
em sala temas exercícios da 
cidadania 

*07/05 culminância 
atividade passa-ou-repassa 

 

0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 0 1 2 3 



 

4 5 6 7 8 9 0  
T
r
a
b
a
l
h
a
d
o
r 

Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
(Lei Federal nº 9.970/2000) 
– 18/05 

 
Dia Letivo Temático: 

19/05 
*atividade/texto 

sobre abuso infantil 
 
______ – Olimpíada 

Brasileira de Matemática – 
OBMEP. 

12 TER – Pré-
conselho de classe 

    

JUNHO 

21 DIAS 
LETIVOS 

 
1
1
 
Q
U
I 

o
r
p
u
s
 
C
h
r
i
s
t
i
  

Dia 
móvel 

12/jun 
SEX 

movido 
para ____/____ 

SAB 

Dia Nacional da 
Educação Ambiental (Lei nº 
12.633/2012) – 03/06 

01 JUN – data 
limite para a entrega da 
prova semestral. 

10 QUA – Festa 
Junina da EJA  

16 TER - provas 
semestrais Port/ Ing/Art 

17 QUA  - provas 
semestrais Hist/Geo 

18 QUI - provas 
semestrais Mat/Cie/EF 

19 SEX - provas de 
2ª chamada (aluno deve 
justificar). 

25 QUI - conselho 
de classe 5ª e 6ª séries. 

26 SEX - conselho 
de classe 7ª e 8ª séries. 

25 e 26- conselho de 
classe 1ª a 4ª séries. 

0 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 0 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 0 

    

JULHO 

05 DIAS 
LETIVOS 

 

 

03 SEX - Resultado 
final dos alunos 

 
Término do 1º 

Semestre: 07/07 
 
08 a 22 - RECESSO 

ESCOLAR COLETIVO 
  

0 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 0 1 

 

 

 

 

8.3- SOE, Serviço de Orientação Educacional 

 

O Serviço de Orientação Educacional do CEF 201, conta atualmente com duas Orientadores 

Educacionais, uma responsável pelo turno diurno (Maria José Vieira Palmeira de Lima e Márcia 

Barbosa R.Fernandes) e uma responsável pelo turno noturno (Letícia Costa Rovo), destaque-se que 

o número de Orientadores Educacionais é insuficiente para atender toda a demanda desta Unidade 

Escolar, uma vez que contamos hoje com um quantitativo de estudantes que supera a casa dos 

1.500 estudantes regularmente matriculados e frequentes. O Plano de Ação do Serviço de 
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Orientação Educacional busca intervir de forma significativa na realidade escolar, oportunizando 

aos estudantes uma contínua reflexão sobre suas condutas e valores que servirão para nortear 

sua trajetória escolar e, principalmente, redefinir o contexto em está inserido. Além, disso, o SOE 

procura criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos estudantes, atentando 

para as especificidades de cada estudante, de modo a garantir a qualidade do atendimento. 

Outra das principais metas deste serviço é fortalecer, em articulação com os demais órgãos da 

rede de proteção social, o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças e dos adolescentes matriculados no ensino fundamental, priorizando as populações em 

peculiar situação de risco ou vulnerabilidade.  

Dentre essas, fundamentais metas, podemos elencar ainda as seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO 2020   

EIXOS DE  
ATUAÇÃO 

PDE/META  
(Lei 5.499, de  
14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRA 
MA  AVALIAÇÃO  



 

 
 
1. Ação de  
Implantação e 
Implementaçã 
o da OE  
 
 
 
 
 
 
2. Ação  
Institucional  
 
 
 
 
 
 

 

 
2.54 – Desenvolver 

mecanismos 

democráticos para 

elaboração, 

acompanhamento 

e avaliação dos 
projetos político 

Plano Distrital de  
Educação 2015- 
2024 • 19 
-pedagógicos das 

unidades.  
 
 
2.14 Reorganizar, 
por meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o 
trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar 
a qualidade da 
educação.  
 
 
 
 

 
-Mapeamento  
Institucional  
 
 
 
-Organização da 
Sala da 
Orientação  
 Educacional  
 
 
-Elaboração do  
plano de ação  
 
 
 
- 
CoordenaçõesPedagógicas. 

 
 
 
 
-Coordenações 
Coletivas dosOrientadores  
Educacionais.  
 
 

-Coletar 

 dados 

atualizados 

 junto  à 

secretária  e 

 direção 

escolar.  
 
-Organizar pastas 
das turmas e fichas 
dos alunos.  
 
 
- Analisar 
documentos, coletar 
dados.  
Elaboração das 
ações a serem 
desenvolvidas 
anualmente.  
- participar das 

coordenações 
pedagógicas 
propiciando 
momentos de escuta 
ativa com os 
professores.  
 
-Participar  das 

coordenações 

coletivas dos 
 orientadores 

educacionais.  
 
-Participar dos 
conselhos de classe 
bimestrais intervindo 
quando necessário.  
 
- Participar 
ativamente dos 
estudos de caso dos 
alunos  com 
necessidades 
especiais e/ou das 
atípicas.  

-Orientadora 
educacional,  

direção 

Secretária escolar. 
-  
Orientadora 
Educacional.  
 
 
-Orientadora 
Educacional, 
direção, 
supervisão e sala 
de recursos. -
Orientador 
Educacional,  
supervisão,  
direção e 

professores.  
 
-Coordenadora 
intermediária dos 
Orientadores 
 e todo o 
grupo de 
Orientadores 
Educacional.  
-  
Equipe  gestora, 
corpo  docente, 
sala de recursos e 

orientação 
educacional.  
 
-Equipe  gestora, 

orientador 
educacional e 
corpo docente,  

 
 
 
Fevereiro 
março  
 
 
 
 
 
Fevereiro  
dezembro 
 
 
 
 -Maio, 
agosto, 
outubro 
dezembro.  
 
-Setembro  
 
 
-Outubro 
 
 
-Março 

e 

a 

e 

 
Direção supervisão 
suas considerações 
através de momento 
promovida para de 
discussão  

das ações  
Orientador 
Educacional.  
 
 
- Equipe gestora, e 
corpo docente,  
através 
instrumento 
avaliativo.  
 
 
-Orientadores 
Educacionais, 
coordenadora 
Intermediária.  
 
 
 
-Por meio 
discussão com 
grupo.  
 
 
-Equipe gestora, OE 
e sala de recursos

e 
farão  

um 

do 

dede 
o  
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3. Ação junto  
aos docentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ação junto  
aos discentes  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 – Criar 
mecanismos 
para o  
acompanhame
nto 
individualizado 
dos alunos do 
ensino 
fundamental, 
atentando para 
as 
especificidades 
do estudante 
de forma  
a 
garantir 
a 
qualida
de do 
atendim
ento.  
 
 
 
 
2.18 – 
Fortalecer, em 
articulação 
com os 
demais órgãos 
da rede de 
proteção 
social, o 
acompanhame
nto e 
monitorament
o do acesso e 
da 
permanência 
das crianças e 
dos 
adolescentes 
matriculados 
no ensino 
fundamental, 
priorizando as 
populações 
em peculiar 
situação de 
risco e ou 
vulnerabilidad
e.  
 
2.22- Fomentar 
políticas de 
promoção de 
direitos 
humanos no 
ensino 

 
-Conselhos 
deClasse.  
 
 
 
- Estudos de 
caso  
 
 
 
 
 
-Estratégia 
dematricula.  
 
 
-Trabalhar 
 com 

 o corpo 
docente,integra
ndo  as  ações 
do  Orientador   

 Educacional,  

colaborand
o  com o  
processo 
de  
aprendizag
em e  
desenvolvi
mento  
integral dos  
discentes.  
 
 
-Sensibilizar 
oseducandos  
acerca de 
temas  
relevantes que  
contribuem 
para seu 
desenvolviment
o  integral, 
ampliando suas 
possibilidades  
de reflexão e  
interação com 
meio social, 
bem como  
para a 
formação  de 
um ser  
autônomo,   
crítico e  
participativo.    
 
 
Acompanhar a 
frequência do 
aluno e  seu  
desenvolvimento
/rendimento 
acadêmico.  

 
-Participar da 
reunião convocada 
pela CRE.  
 
 
 
-Apresentação 
dotrabalho do   
orientador 
educacional, bem 

como do plano de 
ação  anual.   
 
-Participar 
dacoordenação  
coletiva 
semanal.  
 
 
 
-
Realizardevolu
tivas  
individuais  
quando 
necessário.  
 
-Fornecer 
oresultado das  
eleições para  
Representantess 
de   
Turma 
eprofessores 
conselheiros.   
 
-
Apresentaro  
trabalho da  
Orientação  
Educacional  
através de  
visitas as 
turmas.  
 
 
-Realizar a 
eleição dos  
representante
s de  turmas e  
professor es  
conselheiros.  
 
-
Atendiment
osindividuai
s   e/ou 
coletivos  
com as 
turmas.  
-  
Verificar juntoaos 
professores alunos 
com frequência  
irregular ou  

sala de 
recursos.   
 
 
-Equipe 
 ges
tora, OE e 
professores, 
sala de 
recursos e 
secretária 
escolar. -
Orientador 
educacional. 

 
 
 
-Orientador 
educacional  
 
 
-Orientador  
educacional 
 
 
 
-Orientador, 
professores, 
equipe 
gestora.  
 
 
-Orientador 
educacional. 

 
- Equipe 
gestora,  
orientação 
educacional. 
-
Professores, 
equipe 
gestora e 
orientador 
educacional. 

 
 
 
 
 
-Orientador  
Educacional  
 
 
Equipe 

 ges

tora, 
orientador 

 educacional 

professores 
 regentes 

PAEE.  
 

 
 
 
 
 
-Fevereiro  
dezembro 
 
 
 
-Fevereiro  
 
 
- Março  
 
 
-Fevereiro  
dezembro 
 
Maio, 
agostoutubro 
dezembro 
 
 
 
 
- Março  
outubro 
 
 
- Maio, 
agost setembro, 
novembro 
 
 
-Maio, agost 
outubro 
dezembro.  
 
 
 
-Fevereiro  
dezembro 
 
 
 
-Fevereiro  
dezembro 
 

aa 

o, e e 

o, o, e  

a 

a 

discutirão e 
avaliarão os 
resultados.  
 
 
 
 
 
 
 
-Mediante ficha 
própria 
fornecida aos 
docentes.  
 
 
-Através de 
escuta sensível 
com os 
docentes.  
 
 
 
 
 
 
Através de 

 diálogo com  

professores 
regentes e com 
os próprios 
alunos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

fundamental, 
pautada na 
democratizaçã
o 

 
 
-Acompanhar 
os alunos do 
Programa Para 
Avanço das  
Aprendizagens 
Escolares-
PAAE.   
 
 
 
-Buscar de 
forma  

infrequentes.  
 
-
Intervençõesna
s turmas de  
acordo com a  
solicitação da  
direção/ 
professores.  
trabalhando temas 
que atendam a suas  
necessidades  
como: bullying,  
valores, 
amizade,  
respeito às  
diferenças.  

 
-
Orientador 
educacion
al , 
famílias , 
conselho 
tutelar 
Direção  
corpo 
docente   
Sala de 
Recursos.  
 
-Orientador  
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5. Ação 
junto  
à família  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ações 
em rede*  
 

das relações e 
na convivência 
saudável com 
toda a 
comunidade 
escolar.  
2.48 – Ofertar 
política de 
formação na 
área de 
educação em 
direitos 
humanos e 
diversidade.  
 
 
2.11- Atender 
aos 
estudantes 
das turmas 
em situação 
de distorção 
dade/série 
com tempo 
integral, de 
forma a 
contemplar a 
totalidade até 
o final da 
vigência.  
 
 
 
2.20- Garantir 
que as 
unidades 
escolares de 
ensino 
fundamental, 
no exercício 
de suas 
atribuições 
no âmbito da 
rede de 
proteção 
social, 
desenvolvam 
ações com 
foco na 
prevenção, na 
detecção e no 
encaminhame
nto das 

violações de 
direitos de 
crianças e 
adolescentes 
(violência 
psicológica, 
física e 
sexual, 
negligência, 
constrangime
nto, 
exploração 
do trabalho 
infantojuvenil
, uso de 
indevido de 
drogas e 

efetiva a 

participação e 
envolvimento 
da família no 
de processo 
de  
integração 
escola/família/
comunidade, 
realizando 
ações que 
favoreçam o 
envolvimento 
dos pais no 
processo 
educativo.  
 
 
 
Trabalhar de 
forma 
articulada com 
aequipe 
gestora,  sala 
de recursos,  
corpo docente.  
 
- Buscar 
rede 
deparceiros  
e redes  
sociais de 
apoio. 
 

 
-
Realizar 
palestra
scom  
as 
turmas  
de 6ºs 
anos e 
9ºs   
anos 
contemplando o 
tema 
transição/adapt
ação  
 
-Elaborar 
muraisde 
alunos  
destaques 
motivando 
os alunos.  
 
 
-Realizar 
intervenções/re
uniões 
periódicas.  
 
 
-Identificar junto 
à  

 família,  através 
 de  

entrevistas,  
anamnese, as  
possíveis 
causas que  
interferem 
no  avanço 

do  
processo 
de  
ensino/apre
ndizagem.   
 
-Apresentar o 
trabalho do Se 
da 
OrientaçãoEd
ucacional.  
 
 
-
Atenderi
ndividual 
ou   
coletivamente 
pais e ou 
responsáveis,  

fazendo 
 orient
ações, e/ou 
encaminhame
ntos  
para outros 
especialistas  
quando 

Educacional  
equipe gestora  
 
 
 
 
 
 
-Orientador 
Educacional  
equipe gestora  
 

e 

e 

 
 
 
 
 
-Fevereiro 
dezembro  

a  
 
Mediante debate 
aberto com o 
grupo a fim de 
verificar a 
funcionalidade 
do trabalho.  
 
 
 
-Mediante 
formulário 
próprio ao final 
das oficinas.   
 
 
 
A partir de 
questionário 
próprio, 
pesquisa por 
amostragem.  



 

todas as 
formas de 
discriminação
), por meio da 
inserção 
dessas 
temáticas no 
projeto 
político 
pedagógico e 
no cotidiano 
escolar, 
identificando, 
notificando e 
encaminhado 
casos aos 
órgãos 
competentes 

necessário.  
 
-Realizar junto 
à  
família 
oficinas  
contempland
o os  temas 
adaptação 
dos  6ºs 
anos e 
transição  
dos 9º anos.   
 
Orientar à 
famíliasobre 
o Sistema e   
Garantias de 
Direitos e 
Deveres 
daCriança 
e do   
Adolescen
te.  
 
 
 

-
Encaminhamento
s deAluno, 

 solicita
ção  de deu 
palestras  
temáticas 
utilizando as  
redes sociais  
existentes como : 
Pólo, Posto de   
Saúde, PSE, 
CRAS, 
Adolescentro, 
COMPP, 
Conselho 
Tutelar, 
Batalhão,Escolar 
dentre outras.   
 
-Trabalhar 
emconstante 
diálogo com  
gestão e sala de  
recursos.  
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8.4 - AEE, Atendimento Educacional Especializado /Sala de Recursos Generalista 

 

A Sala de Recursos do CEF 201 realiza atendimentos de natureza inclusiva aos estudantes 

com deficiência, quais sejam: Deficiência Intelectual; Deficiências Múltiplas; e Deficiência Visual.  

Neste ano de 2020, contamos com o professor Cleonildo Soares,  no noturno a profª Andréia e 

o profº Douglas (itinerantes) para o 2º segmento e a profª Angela Amorim para o atendimento do 1º 

segmento.  Estes profissionais realizam atividades de acompanhamento pedagógico, e atividades 

que primem pelo raciocínio lógico, a leitura e escrita e a socialização destes alunos, bem como para 

o desenvolvimento do potencial cognitivo destes estudantes. Em conjunto com os professores 

regentes, realiza-se ainda às adequações curriculares propostas para ANEEs (Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais) e desenvolve projetos de acordo com as necessidades de 

cada um dos estudantes, sempre buscando a integração e a inclusão destes estudantes nos grupos 

de estudantes e assegurar os seus direitos dentro do ambiente escolar. 

 Plano de ação – sala de recursos itinerante - EJA  

 

 

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

COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 213 DE SANTA MARIA 

SERVIÇO DE ITINERÂNCIA 

 
 
 

 
O aluno com necessidades educacionais especiais, em sua maioria, apresenta particularidades 

singulares em diferentes dimensões que se integram e influenciam na sua aprendizagem. Assim, é 
importante salientar que em atenção às especificidades e diversidade dos mesmos e ao atual contexto 
de necessidade de ensino híbrido, desse modo, o serviço de itinerância – noturno Segundo e terceiro 
segmento da EJA e Ensino Médio , dar-se-á da seguinte forma: 

 
 

 Acolhimento aos alunos pais e/ou responsáveis e prestando esclarecimentos de como serão as 

aulas on-line e o sistema hibrido de ensino propostas pela Secretaria de Educação do DF. 

 Atendimento aos alunos via Whatsapp e/ou Google Meet para auxiliar o acesso dos alunos na 

plataforma on-line e a aprendizagem remota. 

 Criação de um grupo específico no Whatsapp para atender os estudantes e assim passar os 

informes e auxilia-los em tempo hábil em suas atividades (diariamente). 

 Participação direta nas salas de aula via Escola em Casa DF (diariamente). 

 Atendimento e orientação aos professores e suporte na adaptação das atividades para os 

ENEE’s na plataforma e na produção de materiais impressos que serão entregues aos que não 

possuem o acesso à internet. 

  (diariamente). 



 

 Participação nas reuniões com as direções e coordenações das escolas semanalmente e nas 

coordenações por área de conhecimento para alinhamento das ações pedagógicas inclusivas. 

 Planejamento e organização da rotina de trabalho, produção de materiais para auxiliar os 

professores regentes nas respectivas adequações curriculares.  

 
 
 
 

GRADE HORÁRIA DOS ATENDIMENTOS EM SALA DE RECURSOS GENERALISTA ITINERÂNCIA-  
ENSINO MÉDIO/SEGUNDO E TERCEIRO SEGMENTO - EJA 

Professores: ANDREIA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA E DOUGLAS GOMES 

PROF HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

D
O

U
G

L
A

S
 

1
9

:0
0

 –
 21

:00 

CEF 201 
 JHONNATA 

ANDRE 

SANTOS (6ºB – 

DI) 

 JHENNEFFER 

DE ALMEIDA 

MATOS (6ºA – 

DI) 

 GUSTAVO DA 

SILVA 

BEZERRA (8ºA – 

DMU) 

 MARCELO 

ABREU 

PINHEIRO (8ºA 

– DI) 

 
 
 
REUNIÃO COM OS 
COORDENADORES 
E A EQUIPE DE 
EXATAS DAS 
ESCOLAS 
ATENDIDAS PELA 
EQUIPE DE 
ITINERÂNCIA 
PARA 
ALINHAMENTO 
DAS AÇÕES E 
DEMANDAS COM 
OS ALUNOS 
ANEE’s 

CEF 209 
 MARCO 

ANTÔNIO (8ª 

A) 

 RAFAEL 

ALEXANDRE 

(7ª B- DI) 

 RAYANE 

ANDRADE (7ª 

A- DI) 

 RYAN CARLOS 

(8ª B-DF) 

 VICTOR GABRIEL 

(6ª B- DI) 

CEM 404 
 ISAIAS DA 

SILVA ROCHA 

(1ºB – DF) 

 KRISTIAN 

SANDERSON 

DE AGUIAR 

(1ºB – DF) 

 JAKELINE DO 

NASCIMENTO 

SILVA (1ºA – 

DI) 

 ANA 

CAROLINA DA 

SILVA (1ºB – 

DOWN/DI) 

 JOAO JOSE 

PEREIRA FILHO 

(2ºC – DI) 

 MARCIA 

HELENA 

SANTANA DE 

SOUSA (2ºC – 

DF) 

 ANA BEATRIZ 

CHAGAS DOS 

SANTO (3ºB – 

DMU) 

REUNIÃO DA EQUIPE 
ITINERANTE. 
PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DA 
ROTINA DE 
TRABALHO. 
PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS 
SUPORTES PARA 
AUXILIAR OS 
PROFESSORES 
REGENTES NAS 
RESPECTIVAS 
ADEQUAÇÕES 
CURRICULARES 

2
1
:0

0
 –

 23
:00 

CEF 213 
 ANDREA DE 

SOUZA SILVA 

(1ºC – DI) 

 EDINALDO 

VIEIRA DA 

SILVA (1ºC – DI) 

 LAIS DINIZ DE 

SOUSA (1ºA – 

DI) 

 MARCOS 

VINICIUS 

BARBOSA (1ºB 

– DI) 

 

REUNIÃO COM OS 
COORDENADORES 
E A EQUIPE DE 
EXATAS DAS 
ESCOLAS 
ATENDIDAS PELA 
EQUIPE DE 
ITINERÂNCIA 
PARA 
ALINHAMENTO 
DAS AÇÕES E 
DEMANDAS COM 
OS ALUNOS 
ANEE’s 

CEF 316 
 OLIBIO 

ANTONIO DE 

SOUZA (5ºA – 

DF) 

 LUCAS LIMA 

DE JESUS (6ºA 

– DI) 

 JHONATA 

MARQUES 

PEREIRA (7ºB – 

DMU) 

 MARCOS 

VINICIUS 

RODRIGUES 

(7ºB –DI) 

 MAYCON DA 

SILVA ALVES 

(8ºA – DI) 

CEM 417 
 FRANCISCO 

RAILTON 

CESARIO (1ºS – 

DF) 

REUNIÃO DA EQUIPE 
ITINERANTE. 
PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DA 
ROTINA DE 
TRABALHO. 
PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS 
SUPORTES PARA 
AUXILIAR OS 
PROFESSORES 
REGENTES NAS 
RESPECTIVAS 
ADEQUAÇÕES 
CURRICULARES 
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A
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D
R

É
IA

 

1
9

:0
0

 –
 21

:00 

CEM 404 
 ISAIAS DA 

SILVA ROCHA 

(1ºB – DF) 

 KRISTIAN 

SANDERSON 

DE AGUIAR 

(1ºB – DF) 

 JAKELINE DO 

NASCIMENTO 

SILVA (1ºA – DI) 

 ANA 

CAROLINA DA 

SILVA (1ºB – 

DOWN/DI) 

 JOAO JOSE 

PEREIRA FILHO 

(2ºC – DI) 

 MARCIA 

HELENA 

SANTANA DE 

SOUSA (2ºC – 

DF) 

ANA BEATRIZ 
CHAGAS DOS 

SANTO (3ºB – DMU 

CEF 209 
 MARCO 

ANTÔNIO (8ª 

A) 

 RAFAEL 

ALEXANDRE 

(7ª B- DI) 

 RAYANE 

ANDRADE (7ª 

A- DI) 

 RYAN 

CARLOS (8ª B-

DF) 

 VICTOR 

GABRIEL (6ª 

B- DI) 

 

CEF 201 
 JHONNATA 

ANDRE 

SANTOS (6ºB – 

DI) 

 JHENNEFFER 

DE ALMEIDA 

MATOS (6ºA – 

DI) 

 GUSTAVO DA 

SILVA 

BEZERRA (8ºA 

– DMU) 

 MARCELO 

ABREU 

PINHEIRO (8ºA 

– DI) 

 
 COORDENAÇÃO 

EQUIPE GESTORA 

E PROFESSORES 

DE CÓDIGOS E 

LINGUAGENS 

 
 COORDENAÇÃO 

EQUIPE GESTORA 

E PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS 

HUMANAS. 

 REUNIÃO DA 

EQUIPE 

ITINERANTE. 

PLANEJAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO DA 

ROTINA DE 

TRABALHO. 

PRODUÇÃO DE 

MATERIAIS 

SUPORTES PARA 

AUXILIAR OS 

PROFESSORES 

REGENTES NAS 

RESPECTIVAS 

ADEQUAÇÕES 

CURRICULARES 

2
1

:0
0

 –
 23

:00 

CEM 417 
 FRANCISCO 

RAILTON 

CESARIO (1ºS – 

DF) 

CEF 316 
 OLIBIO 

ANTONIO DE 

SOUZA (5ºA – 

DF) 

 LUCAS LIMA 

DE JESUS (6ºA 

– DI) 

 JHONATA 

MARQUES 

PEREIRA (7ºB 

– DMU) 

 MARCOS 

VINICIUS 

RODRIGUES 

(7ºB –DI) 

MAYCON DA 
SILVA ALVES (8ºA 

– DI) 

CEF 213 
 ANDREA DE 

SOUZA SILVA 

(1ºC – DI) 

 EDINALDO 

VIEIRA DA 

SILVA (1ºC – 

DI) 

 LAIS DINIZ DE 

SOUSA (1ºA – 

DI) 

 MARCOS 

VINICIUS 

BARBOSA (1ºB 

– DI) 

 

REUNIÃO COM OS 
COORDENADORES 
E A EQUIPE DE 
EXATAS DAS 
ESCOLAS 
ATENDIDAS PELA 
EQUIPE DE 
ITINERÂNCIA PARA 
ALINHAMENTO DAS 
AÇÕES E 
DEMANDAS COM 
OS ALUNOS ANEE’s 

REUNIÃO DA EQUIPE 
ITINERANTE. 
PLANEJAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO DA 
ROTINA DE 
TRABALHO. 
PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS 
SUPORTES PARA 
AUXILIAR OS 
PROFESSORES 
REGENTES NAS 
RESPECTIVAS 
ADEQUAÇÕES 
CURRICULARES 

 
 

8.5 - PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

A coordenação pedagógica é um local onde professores, coordenação, supervisão e direção 

poderão trabalhar para planejamento da prática didática e pra construir soluções para os 

problemas pedagógicos percebido pelo corpo docente. Neste sentido apontamos alguns objetivos 

para nortear o trabalho pedagógico. 

 

 

COORDENAÇÃO - - - - 
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AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

1-SEMANA 
PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE 
PROFESSORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-PLANEJAMENTO 
PEDAGÓGICO 
(GERAL E POR 
ÁREA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-

1-Dicutir,planejar e 

direcionar as 

atividades para todo 

o ano letivo 

 

 

2-Oportunizar 

momentos de 

formação continuada 

de estudo e de 

reflexão sobre a 

prática docente 

considerado os 

documentação da 

Secretaria de 

Educação do Distrito 

Federal. 

 

 

 

 

3-Planejaras práticas 

pedagógicas e/ou 

administrativas e 

organizar 

cronogramas e ações 

da escola. 

3.1-Acompanhar e 

orientar o trabalho 

pedagógico do 

professor. 

4-Promover os 

reagrupamentos das 

turmas para 

recuperação das 

1-

Debates,leitura

s de texto e 

outros. 

 

 

2-Cursos com 

cargas horárias 

diversificadas e 

com 

certificação 

para o 

professor. O 

tema do curso 

é discutido e 

decidido pelo 

grupo de 

acordo com as 

necessidades 

da escola. 

 

3-Debates. 

 

 

 

3.1-Diálogos 

 

 

 

 

 

4-Elaboração 

de Oficinas de  

Exatas, 

Códigos e 

1-

Direção,Supervisão 

e coordenação . 

 

 

 

2- Talita de Oliveira 

Xavier e Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Direção,Supervisã

o e Coordenação. 

 

3.1-Supervisão e 

Coordenação. 

 

 

 

 

 

4Direção,Supervisã

o e Coordenação. 

 

1-Fevereiro 

 

 

 

 

 

2-Durante o ano 

letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Durante o ano 

letivo 

 

3.1-Durante o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

4-Intraclasse 

(quinzenal) 

Interclasse(men



 

REAGRUPAMENTO 
(INTRACLASSE E 
INTERCLASSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-AVALIAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-ROTINA 
ESCOLAR 

 

aprendizagens e 

para 

(re)estabelecimento 

da socialização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-Orientar e analisar 
a elaboração dos 
Instrumentos 
Avaliativos como 
(Avaliação 
Diagnóstica e Prova 
Multidisciplinar) 
 
 
 
 
 
 
 
6-Organizar Horários, 
Organizar 
Cronogramas de 
Provas e Reuniões e 
Assistir à Direção em 
Assuntos 
Pedagógicos. 

 
 

Linguagens e 

Humanas, em 

que se leve em 

consideração 

os níveis em 

que cada aluno 

se encontra 

(B=básico, 

I=intermediário 

e A=avançado) 

 

5-Debates 

sobre avaliação 

e oferta de 

materiais para 

ajudar na 

construção de 

avaliações 

eficazes. 

 

6Reestruturaçã

o de horários e 

atividades em 

casos de 

eventualidade 

entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Supervisão e e 

Coordenação 

 

 

 

 

 

 

 

6-Supervisão e 

Coordenação. 

 

sal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Durante o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

6- Durante o 

ano letivo 

SALA DE 
RECURSO 

SALA DE RECURSO SALA DE 

RECURSO 

SALA DE RECURSO SALA DE 

RECURSO 

AÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

7-Avaliação 
diagnóstica 
para identificar 
a necessidade e 
o alcance do 
ANEE   

 
Atendimento 
direto ao aluno  
 
Acolhimento às 

7-Apoiar o ANEE em 
suas necessidades 
adaptativas, 
cognitivas e 
emocionais, 
assegurando seu 
direito de acesso à 
aprendizagem.  
 

 

7-Orientação 
aos ANEE nos 
aspectos 
específicos em 
que precisam 
de ajuda para 
se manter na 
classe comum.  
7.1-Oferta de 
atividades para 
ampliar as 

7-Professores 

regentes, secretaria 

escolar, família do 

ANEE 

 

 

 

 

7-1ª semana: 
identificação 
dos ANEE´s e 
suas 
necessidades.  
2ª semana: 
acolhimento 
das famílias e 
coordenação 
coletiva com 
professores 
regentes.  
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famílias do 
ANEE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8-Promoção do 
desenvolvimento

pedagógico, 
social e 

emocional do 
ANEE em 
parceria com 

SOE, EEAA e 
CEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Estimular o ANEE 
a interagir com o 
ambiente escolar de 
forma a se sentir 
pertencente.  
 
8.1Auxiliar no 
processo de 
desenvolvimento de 
hábitos de estudo.  
 
8.2-Minimizar a 
violência causada 
pelo sentimento de 
desigualdade e 
estimular a 
convivência saudável  

.  
 

 

 

 

 

habilidades 
funcionais dos 
ANEE.  
7.1-Orientação 
e acolhimento 
e às famílias do 
ANEE.  
7.2-
Orientaçãoaos 
professores 
regentes em 
suas práticas 
pedagógicas.  
7.3-
Oferecimento 
de uma rotina 
adequada para 
cada estudante 
atendido para a 
garantia 
dapermanência 
do ANEE em 
uma escola de 
qualidade.  

 
.  

.  
 
8-Na semana 
de educação 
para a vida e 
com a 
colaboração do 
SOE,sensibiliza
r através de 
conversas, 
vídeos e 
palestras os 
alunos das 
classes 
regulares em 
relação às 
diferenças.   
Participação no 
Festival de 
Atividades 
Físicas e 
Recreativas – 
FAFEESP 
realizado no 
CEE 01.  
Passeios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-SOE  
CEE 01  
Escola Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ª semana em 

diante: 

atendimento ao 

ANEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Durante o ano 

letivo e sempre 

que necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
9-
AVALIAÇÃOAN
EE’s 
 

 

 

 

 

9-Avaliar os 
alunos com 
deficiência 
intelectual, 
física e com 
transtornos 
globais de 
desenvolviment
o através de 
parecer dos 
professores das 
classes comuns 
e dos 
professores da 
Sala de 
Recursos, 
considerando 
os aspectos do 
desenvolviment
o da 
aprendizagem 
desses alunos.    

 

culturais e 

recreativos. 

 

9-Debate e 

orientação aos 

professores 

quanto ao tipo 

e formato das 

avaliações para 

os ANEE. 

9.1-Oferta de 

orientação ao 

ANEE nos dias 

de avaliação. 

 

 

 

9- Sala de Recurso 

 

9- Durante o 

ano letivo e 

sempre que 

necessário 

 

 

 

 

8.6 -  APOIO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

       O Apoio Pedagógico é o grupo ajudador da escola de uma maneira geral. Cabe ao Apoio 
(formado por professores readaptados) gerenciar todas as demandas de auxílio ao professor,  
auxilio à gestão e auxílio à coordenação. Além disso, ele contribui para a atualização, organização 
e conferencia da documentação curricular. Cabe a ele elaborar e revisar sequências didáticas, ler e 
comentar propostas (atividades, provas) produzidas pelos professores, assim como informar o 
coordenador das demandas da área. Atualmente, essa função tem se intensificado com a 
necessidade de organização da documentação no espaço virtual de modo a deixá-la acessível 
para toda a equipe. Em alguns momentos, é possível  que o professor de apoio assuma a 
coordenação de projetos específicos da escola. 

Professores Apoio 

Pedagógico 

Cargo Turno 

Imelda  de Melo Galvão x Professora Readaptada Diurno 

Lais Eleonora M. Neves x Professora Readaptada Diurno 
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Thadia Cristine M. da Silveira x Professora Readaptada Diurno 

Priscila da Silva M.  de Oliveira x Professora Readaptada Diurno 

Débora Mendes Pereira Jordão supervisora Professora Readaptada Vespertino/Noturno 
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9. AVALIAÇÃO FORMATIVA, AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA E ESTRATÉGIAS DE 
AVALIAÇÃO 

 

Esta Proposta Pedagógica busca garantir o desenvolvimento da Avaliação Formativa, 

em consonância com as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação, 

envolvendo as suas dimensões cognitiva, afetiva, psicomotora e social no processo 

avaliativo do aluno. Dessa forma, dos 100% da média bimestral, o professor utilizará 30% do 

percentual da nota será destinada a avaliação Multidisciplinar e os 70% restantes serão 

destinados às avalições de caráter qualitativo (formativo): portfolio, dever de casa, estudo 

dirigido, seminários, trabalhos, pesquisas, projetos pedagógicos.  

Além das avaliações citadas acima, podemos destacar outras que, além de aliadas 

do professor, são também instrumentos que oportunizam a recuperação das atividades para 

alunos que não obtiveram sucesso no processo de aprendizagem, como: 

* Reagrupamentos de estudantes ao longo do ano letivo, levando em conta suas 

necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com diferentes professores 

e colegas; 

* Avanço dos estudantes de um período a outro, durante o ano letivo, se os 

resultados das avaliações, das vivências e estudos de caso, assim indicarem; 

* Projetos interventivos institucionais(Citados no item Projetos Específicos do 

CEF201) 

*Conselho de Classe, acontece ao final de cada bimestre, com o objetivo de analisar, 

de forma ética, aspectos relevantes à aprendizagem dos estudantes, necessidades 

individuais, intervenções realizadas, avanços alcançados no processo ensino aprendizagem, 

além de estratégias pedagógicas adotadas. São feitos relatórios individuais em que se 

listacada um dos aspectos citados acima.  

Também serão aplicadas as avaliações em larga escala e em rede, tais como: Prova 

Brasil, OBMEP, OMDF, Olimpíada de Língua Portuguesa.  

 

 

10.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Matriz Curricular do Centro de Ensino Fundamental 201 de Santa Maria está de 

acordo com o determinado pela Subsecretaria de Educação Pública - SUBEB..  

A palavra currículo nos remete a percurso, caminho percorrido e caminho a percorrer, 

o que faz dele um documento totalmente flexível para que, sempre que necessário, seja 

possível repensar a pratica pedagógica. O ano letivo da Unidade Escolar é organizada por 
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bimestre (um total de quatro) e a escola utiliza os Ciclos para organização dos trabalhos 

pedagógicos, em que ¨6º e 7º anos estão no primeiro bloco e 8º e 9º, no segundo bloco. 

Outro aspecto importante para a organização curricular são os eixos integradores do 

currículo que são os eixos transversais: educação para a diversidade, educação para a 

sustentabilidade e educação em e para os direitos humanos. Esses eixos devem ser 

abordados e (re)abordados com frequência, trazendo-se, sempre que possível, para os dias 

atuais. Para o ano de 2020, a IE se organizou de modo a contemplar as questões de 

atualidades e incluiu na prova Multidisciplinar o Bloco de Atualidades. 

É importante que todos esses temas que integram o currículo, objetive o 

desenvolvimento global do aluno, bem como o direcione ao respeito, à diversidade, à 

democracia, à valorização da vida, do sujeito, do meio ambiente e da promoção da paz.  

 

Componente Curricular  Anos Finais  

(Regular)  

EJA (1º 
segmento)  

EJA (2º segmento)  

Língua Portuguesa  X  X  X  

Matemática  X  X  X  

Ciências Naturais  X  X  X  

Geografia  X  X  X  

História  X  X  X  

Arte  X  X  X  

Língua Inglesa  X  -  X  

Ed. Física  X  -  X  

Parte Diversificada I 
(ATUALIDADES) 

X  -  -  

Parte Diversificada II 
(Leitura e Produção de Texto) 

X   

 



46 

 

 

 

 

 

Objetivos  Metas  Ações  Avaliação das 
Ações  

Responsáveis  Cronograma  

Elevar os índices de 
aprovação sem 
dependência  

Minimizar os 
problemas da falta 
de prérequisitos;  

 
Planejamento das 

aulas, contemplando 
as necessidades 
educacionais dos 

estudantes;  
 

Zelar pela vivência 
do Currículo em  

Movimento em todos 
os segmentos; 

Despertar o 
interesse dos alunos 

pelos estudos.  

Avaliação 
diagnóstica contínua;  

 
Identificar as áreas de 

conhecimento com 
maior índice  

de defasagem, 
considerando as 

habilidades e 
competências  
previstas no 
Currículo em  
Movimento;  

 
Avaliação processual 

e formativa, 
institucional e 
pedagógica.  

 

Sintetização e análise 
dos resultados;  

 
 

Tabulação dos dados 
referentes às 

avaliações realizadas.  

Supervisão 
Pedagógica;  
Coordenação 
Pedagógica e 

Docentes.  

A cada bimestre  

Elevar os índices de 
aproveitamento 

ecolar 

Zelar para que o 
processo avaliativo 

seja o elemento 
norteador das  

reconstruções e 
adaptações  

necessárias ao 
avanço qualitativo 

do  
processo de ensino-

aprendizagem;  
 s 

 
Planejamento 

contínuo das ações 
pedagógicas;  

 
 

Mural de aluno 
destaque do 

bimestre;  
 
 

Projeto de 
intervenção na leitura 

e escrita;  
 

Formação continuada 
dos docentes e 

demais profissionais 
que atuam no 

ambiente escolar;  
 

Encaminhamento dos 
estudantes que 

apresentem 
dificuldades para  

equipe multidisciplinar 
e reforço escolar;  

 
Passeios culturais, 

apresentações 
artísticas, gincanas, 

campeonatos 
esportivos e festas 

temáticas;  
 
 

 
Conversas com os 

estudantes;  
 

Exposição do mural 
de alunos destaque;  

 
Atividades de 

interpretação de texto 
e implementação do  
projeto de leitura e 

sarau literário;  
 
 

Preenchimento das 
fichas de  

encaminhamento 
Relatórios das 

atividades 
desenvolvidas no 

percurso e na  
culminância de 

projetos.   

 
Professores, 

conselheiros de 
classe e 

coordenadores 
pedagógicos;  

 
 

Orientação 
Educacional e  

Supervisão 
Pedagógica;  

 
Coordenação 
Pedagógica e 
professores;  

 
Professores e SOE;  
 

Equipe gestora, 
coordenação 
pedagógica e 

docentes.  
 

Frequentemente;  
 
 
 

Ao término do 
bimestre;  

 
 
 

Após avaliação 
diagnóstica e tão 

logo seja 
percebido ao  

longo do 
processo 
formativo;  

 
 

Em datas 
comemorativas 

ou quando 
oportuno.  
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11.  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

A avaliação do Trabalho da Escola ou Avaliação Institucional nesta Unidade Escolar, 

ocorrerá ao longo do processo educacional. Tanto nos momentos de coordenação 

pedagógica, entre os docentes, coordenadores e equipe gestora, para auto avaliação do 

trabalho pedagógico, nos dias letivos temáticos, em reuniões junto aos pais e estudantes e 

em reuniões junto aos demais setores da escola (SOE, Sala de Recursos, Administrativo, 

Secretaria, Portaria, Cantina, Serviços de limpeza e conservação e demais setores) com 

vistas a tratar as questões relacionadas às atividades desenvolvidas por cada um destes. A 

avaliação de nossa Proposta terá como objetivo alcançarmos a excelência em cada uma das 

propostas, portanto, sempre estará no centro das discussões os processos e procedimentos 

utilizados para a realização dos trabalhos que aqui se desenrolam, no sentido de aperfeiçoá-

los, fazendo com que alcancemos a qualidade social e educacional ora buscada. Os 

registros deste processo de auto avaliação sempre constarão em relatórios, fichas, atas a e 

documentos, a fim de retomarmos os pontos que precisam ser revistos com maior clareza e 

objetividade.  

 

 

12.  PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

Elevar os índices 
de 

aproveitamento 
escolar  

Reduzir os índices de 
abandono, sobretudo na EJA 

e no PAAE, que é 
onde se encontram os 

maiores índices de 
desistência escolar;  

 
Proporcionar condições de 

aprendizagem aos 
estudantes que apresentem 

dificuldades de  
aprendizagem, 
necessidades  

especiais/transtornos e os 
que estão em situação de 

defasagem escolar.  

Utilização do espaço da 
coordenação pedagógica e 
formação para discussão e 
busca  

de estratégias que 
minimizem o quadro de 

evasão escolar;  
 
 

Efetiva atuação da Sala de 
Recursos, em contínuo 

diálogo com os docentes e 
a equipe de coordenação 

pedagógica e gestora.  

Discussão e 
avaliações na 
coordenação 
pedagógica  

Docentes, 
coordenação 

pedagógica, sala de 
recursos, SOE e 

Equipe  
Gestora  

Bimestr
almente  

 
 
 
 
 

Contínua  
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Garantir o 
cumprimento dos  

Instrumentos  
Normativos,  
Diretrizes  

Educacionais e 
do  

Regimento Interno 
da Unidade 

Escolar  

 
 
 

Elaborar 
coletivamenteprojetos que    
atendam às demandas da 

Unidade  
Escolar;  

 
 

Promover o 
acompanhamento da vida 

escolar dos alunos por parte 
da família;  

 
 
 

 
 

Desenvolver o hábito do 
estudo dos documentos 

norteadores da  
SEDF, do Regimento 

Interno,  
Currículo em movimento,  
Diretrizes Educacionais, 
Diretrizes de Avaliação, 

dentre outra.  
Adesão a estes 

documentos por parte de 
todos os membros da 

escola;  
 

Reuniões de pais e 
presença dos mesmos no 
cotidiano escolar, ainda 
que não convocados,  

participação das famílias 
na vida escolar das 

crianças e adolescentes;  

Relatórios das 
atividades e 

discussão dos 
resultados;  

 
Promover 

atividades que 
visem a 

aproximação das 
famílias e escola;  

 
Uso de aplicativo 
de contato entre 
famílias e escola  

(implementado em 
cef201.com.br)   

 

Equipe gestora, 
coordenação 
pedagógica, 

Secretaria, SOE e 
AEE.  

Contínua  

 
 
 

Garantir o 
cumprimento dos  

Instrumentos  
Normativos,  
Diretrizes  

Educacionais e 
do  

Regimento Interno 
da Unidade 

Escolar  

Zelar pelas disposições 
contidas no  

Regimento interno das 
Escolas  

Públicas do Distrito Federal  
 
 

Cumprir e fazer cumprir o 
Regimento  

Interno da Unidade Escolar  
 

Fomentar o trabalho em 
equipe  

 
Assegurar o livre trânsito e 
acesso das informações 

necessárias ao bom 
andamento da escola  

 
 

Reuniões coletivas      
objetivando estudar, 
discutire reelaborar    

junto        aos 
professores,  

funcionários,  equipe, pais 
e alunos o Projeto Político  

Pedagógico e o 
Regimento  

Interno desta unidade 
escolar, mantendo-
o atualizado e em 
funcionamento. 

Coordenação Pedagógica: 
utilizar este espaço         

para         o planejamento               
e organização do trabalho 

Devolutivaoral dos 
envolvidos  

 

Execução de 
projetos  

 

 

Relatório 
avaliativos dos 

eventos 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora, 
Supervisão e 
Coordenação 
Pedagógica 

 

 

Contínua  
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Oportunizar o 
debate e 

discussões 
coletivas em 

busca de 
alternativas  

eficazes, visando 
a qualidade de 

ensino  
 

pedagógico. 

Convidar a família e o 
Conselho Escolar a 
participarem da vida 
escolar.  

Promover eventos que 
oportunizem a vinda 

dos  
pais/responsáveis à 

escola.  

 

Cientificar os 
pais/responsáveis 
acercada   
relevância de sua 
participação na 
vida escolar do 
aluno.  

Criar oportunidades 

para que      os 

pais/responsáveis 

avaliem o  
processo ensino   – 

aprendizagem e 

encontrem 

alternativas para a 

sua melhoria.  

Estimular a criação da 
rotina de estudos no 
ambiente familiar.  

 
Discutir, junto aos 
professores, pais e 
alunos, o projeto 
pedagógico e o 

regimento interno.  

 
Integração do 

Conselho Escolar à 
rotina da escola, 

repassando 
informações quanto à 
escrituração, acesso 

aos  
documentos de 

prestação de contas.  
 

Festas temáticas, dia 
das mães, dia dos 

pais.  
 

Palestras para auxiliar 
os pais no  

 Equipe Gestora, 
Supervisão e 
Coordenação 
Pedagógica, 
professores e 

demais 
funcionários 

 

 

 

Feedbackda 
comunidade  

 

Atas das reuniões 
do  

Conselho  

 

 
 

Relatórios 
 
 

Pesquisa para 
perceber a 

opinião dos pais 
e  

responsáveis 
dentro do  
processo 

educacional  
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  exercício de sua 
função.  

 
Organizarão de um 
espaço para o 
acolhimentoe   
escuta dos pais.  

 
Ficha Individual do 

Aluno a fim de 
registrar 

periodicamente 
seu desempenho e 

quaisquer  
ocorrências que 

lhe digam respeito. 
Calendário Anual e 
estimular o uso da 

agenda escolar 
como meio de 

comunicação entre 
pais, professores e 

gestão.  
 

Divulgação ampla 
e com 

antecedência do 
comunicado aos 

responsáveis 
informando as 
atividades da 

escola.  
 
 

   

 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS CEF 201 E PROJETOS DA REDE 

 

Parte Diversificada I – II (Projeto da Rede – EXECUÇÃO AO LONGO DO ANO) 
 

Atualmente, sob o prisma da Gestão Democrática, a escola está passando por 

transformações de caráter organizacional, sobretudo os projetos, que contaram com a 

participação dos diversos setores da Unidade Escolar, para sua definição, buscamos ouvir a 

cada um dos segmentos da escola (alunos, pais e docentes), pois é crucial, para o 

atingimento dos objetivos educacionais desta instituição que os projetos versem sobre o 

atendimento das demandas sociais desta comunidade, considerando também fatores como 

localidade, faixa etária, situação econômica e social dentre outras. Além disso, acredita-se 

que para conquistar quaisquer melhorias, no sentido de integração daquela comunidade e 

do exercício da cidadania de forma plena e consciente é preciso romper com alguns 

paradigmas e conceber um projeto educacional integrado as demais disciplinas curriculares 

e, que ao mesmo tempo, se articule ao quadro social de nossos estudantes.   
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Assim, a Parte Diversificada que compõe o Currículo em Movimento da Secretaria de 

Educação, do qual nossa instituição faz parte, só pode efetivar-se como um instrumento de 

empoderamento social e despertar da cidadania de nossos estudantes, se a ele for dada 

uma fundamental atenção (como o direcionamento de um docente específico para trabalhar 

essas disciplinas, a fim de que o possa fazê-lo com a qualidade necessária à este 

componente curricular tão peculiar) Atualmente as disciplinas de PD I e PD II não estão 

sendo utilizadas com esse fim, uma vez que as mesmas foram distribuídas entre diversos 

professores da instituição, com o fim de preencher as “janelas” da grade horária dos 

professores, fato com o qual já manifestamos inúmeras vezes nossa discordância, inclusive 

documentalmente, por meio de memorando encaminhado à SUGEP onde solicitamos a 

liberação dos docentes necessários ao desenvolvimento deste projeto, mas que até o 

presente momento não fora atendido.   

Assim, se a função primordial da escola é educar e este fim não está sendo pensado 

ou colocado no centro das ações pedagógicas como seria possível alcançarmos êxitos? Há 

que se destacar que da maneira como esta disciplina foi distribuída não há um 

favorecimento do diálogo e nem qualquer tipo de integração social, uma vez que nem todos 

os professores assumem o compromisso necessário para com esta disciplina, dado é claro a 

dificuldade que há em ministrar muitas vezes duas ou mesmo três componentes curriculares 

diferentes. O que foi percebido, foi uma grande perda para a escola ao fazer esta 

distribuição. Muito se perdeu em termos de aprendizagem, que é o foco, sabemos, de toda 

ação pedagógica.   

Faz-se necessário um olhar pedagógico, um olhar social para as disciplinas de PI I e PI 

II, que compõem a Parte Diversificada do currículo, dentro de nossa instituição, um olhar que 

as recoloque na posição social que é intrínseca a elas e que sabemos fará toda a diferença 

para aqueles estudantes diante de tudo o que já fora demonstrado neste documento. 

Partimos do pressuposto de que o ganho social obtido a partir da recolocação essas 

disciplinas enquanto projetos será relevante amparamos nossa perspectiva nas próprias 

orientações que constam nas Diretrizes Pedagógicas para o Organização Curricular do 3º 

Ciclo para as Aprendizagens, que traz o seguinte texto:  

 

A figura do professor, mediador entre o conhecimento científico e o 

conhecimento cultural (construído na e pela experiência dos sujeitos), 

assume uma posição estratégica na ação pedagógica, a partir do momento 

em que compreende o processo em que está inserido e a organização do 
sistema do qual é integrante. Nessa perspectiva, é importante que reflita 

sobre seu papel nesse cenário e que tenha clara a intencionalidade de suas 

ações, que podem reproduzir as estruturas sociais estabelecidas ou 

transformá-las. No entanto, quando o professor não assume postura 
reflexiva nem se dispõe a gerar ações que visem a transformações do 
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sujeito para, enfim, modificar o meio, é estabelecida uma fragilidade no 
desenvolvimento da formação integral e autônoma do estudante, que deve 

apropriar-se do conhecimento para ressignificá-lo em seu contexto social. 

[...] é necessário estabelecer vínculos que desvelem esses mundos, 

aproximem suas linguagens e práticas sociais, consolidando uma relação 
dialógica entre ambos. [Grifos nossos] (DISTRITO FEDERAL, 2014e, p. 13) 

 

Além disso, é fundamental considerar que:  

 

Por sua natureza social, a ação pedagógica leva à humanização dos 
sujeitos, em contraposição à robotização típica de um processo alienante. 

Ao reconhecer a humanidade de cada agente das aprendizagens, 

reconhece-se, também, o movimento gerado em seus diversos ritmos e 
espaços, numa construção dialógica em detrimento das relações 

verticalizadas onde o conhecimento é concebido numa visão bancária 
(DISTRITO FEDERAL, 2014e, pp. 13-14)  

 

Resta-nos a reflexão: Como nos organizarmos para o acolhimento do 3º ciclo diante 

deste quadro? Como possibilitar a reflexão e a mudança de nossa prática, retirando-a do 

ineficaz processo de repetição e acumulação de saberes dissociados da realidade e 

conduzir nossos estudantes a um conhecimento articulado com sua realidade social diante 

desta realidade de total descaso com os projetos almejados pela comunidade? Supomos, 

que dever ser aberto um diálogo entre as Unidades Escolares, a SUBEB e a SUGEP para 

resolução desse impasse e para que eles possam ter um olhar um tanto mais humano para 

a realidade dos estudantes de periferia que há muito tempo tem inúmeros de seus direitos 

restringidos, ignorados e jogados para segundo plano ou até mesmo, sabemos, muito além 

disso.  

Assim, constituída por projetos interdisciplinares, as disciplinas que compõem a Parte 

Diversificada comtemplam assuntos relevantes para as necessidades da comunidade 

escolar: tais como saúde, sexualidade, ética, meio ambiente, diversidade cultural, 

empoderamento, políticas afirmativas, cidadania, direitos humanos e direitos sociais, além 

desses, outros temas pontuais relacionados à sociedade contemporânea e suas questões, e 

além disso tais temáticas são trabalhadas interdisciplinarmente por todos os professores 

regentes, paralelamente aos conteúdos significativos específicos de suas áreas de 

conhecimento, perpassando pelos Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, 

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

Sustentabilidade. 

 Essas ações, além da Parte Diversificado, resultam nos seguintes projetos:  
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1. OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS -OBMEP 

(PROJETO DA REDE ) 

PREPARAÇAO DO ALUNO AO LONGO DO ANO 

 

Justificativa: A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 

é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como 

objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Além deste valioso 

incentivo para o estuda da matemática, os estudantes contam com o PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA Jr. (PIC), que é destinado aos alunos medalhistas da OBMEP, o 

PIC é realizado por meio de uma rede nacional de professores em polos espalhados pelo 

país, e também no fórum virtual. Tem como objetivos despertar nos alunos o gosto pela 

matemática e pela ciência em geral e motivá-los na escolha profissional pelas carreiras 

científicas e tecnológicas.  

Objetivo: Promover a valorização da matemática, bem como das ciências e 

tecnologias a ela relacionadas.  

 

2. SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA (PROJETO DA REDE ) 

TRABALHO COM A TEMÁTICA - AO LONGO DO ANO. 

SEMANA DE ATIVIDADES DIRECIONADAS: 04 A 08/05 

 

Instituída pela Lei nº 11.988, de 27 de julho de 2009, a Semana de Educação para a Vida 

consta no Calendário Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e tem como 

objetivo de mobilizar a comunidade escolar por uma semana específica para o 

desenvolvimento de trabalhos cujos temas contribuam para o exercício da cidadania, 

qualidade de vida, zelo com o meio ambiente, saúde, segurança, enfim, trata-se de uma 

semana em que os temas transversais são trabalhados por meio de atividades 

diferenciadas, tais como palestras, oficinas, peças teatrais, murais, apresentações de dança. 

O primeiro passo é a definição de uma temática norteadora, que é realizada em reuniões de 

coordenação pedagógica pelos docentes, coordenação e equipe de gestão, em seguida é 

feita à socialização desta temática junto ao restante da comunidade escolar (estudantes, 

pais e demais servidores da unidade escolar) e organização do modo como o trabalho será 

executado. De posse desses elementos, cada professor orienta um grupo de estudantes nos 

trabalhos definidos entre eles e organizado previamente.  
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3. DIA LETIVO TEMÁTICO (PROJETO DA REDE) 

REDUÇÃO DA REPROVAÇAO ESCOLAR / DENGUE 

ATIVIDADE DIRECIONADA 

 

Justificativa: Dia letivo temático, previsto no calendário escolar, a ser realizado 03 (três) 

vezes ao ano, para fins de avaliação da instituição nos aspectos pedagógicos, 

administrativo, gestão, visando detectar os aspectos positivos e os pontos falhos a serem 

sanados, de modo a garantir uma prestação de serviço melhor e um ensino de qualidade. 

Todos os segmentos da comunidade escolar são convidados a participar deste dia temático.  

São feitas sondagens, tabulação dos dados, apresentação e discussão dos resultados.  

 

 

Objetivos:  

4.1 Discutir temáticas apontada pela SEEDF e de relevância para a comunidade escolar;  

4.2 Momento de Avaliação Institucional, dentre elas a reavaliação de Projetos; 

  

 

4. FEIRA DE CIÊNCIAS (PROJETO DA REDE) 

 

Justificativa: Desenvolver o interesse científico, por meio do contato com a temática e do 

desenvolvimento de projetos na área científica e tecnológica 

Objetivos:  

4.1 Incentivar a produção científica na escola;  

4.2 Possibilitar aos estudantes o desenvolvimento da criatividade e da capacidade 

inventiva e investigativa;  

 

5- SARAU LITERÁRIO (PROJETO ESPECIFICO CEF 201) 

(EXECUÇAO PEDAGÓGICA AO LONGO DO ANO – CULMINÂCIA MÊS 10/2020-
SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA)  

 

Justificativa: o projeto Sarau Literário visa envolver os estudantes em várias atividades 

que perpassem pelo campo da literatura nacional, favorecendo uma reflexão sobre as obras 

literárias de referência, tais como poesia, música, dança, recitais e outros.   

Objetivos:  

5.1 Incentivar o hábito de leitura bem como a produção de textos  
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5.2 Possibilitar aos estudantes o desenvolvimento da compreensão de texto em suas 

diversas formas, da capacidade interpretativa e da capacidade de leitura de mundo a 

partir dos textos e produções literárias. 

 

 

6. JOGOS INTERCLASSE (PROJETO ESPECÍFICO CEF 201) 

(REALIZAÇAO DO DIA01 A 07 DE JULHO DE 2020) 

 

Justificativa: A maneira como o jogo é aplicado aos alunos, é o que define a contribuição 

que ele pode oferecer. Se trabalhado de maneira correta, ressaltando os valores 

pedagógicos e proporcionando divertimento e experiências formativas para a cidadania 

certamente traz benefícios para o aluno: trabalha a auto superação, desenvolve 

aprendizagens úteis à formação total, aprimora habilidades de identificar erros com objetivo 

de reflexão, oportuniza espaço de criações esportivas, incentiva a inclusão e a 

democratização, associa a competência esportiva ao prazer e ao divertimento, entre outros.  

 
Objetivos:  

6.1 Promover a interação social entre os alunos; 

6.2 Estimular a prática esportiva; 

6.3 Estabelecer o censo de organização e espírito de grupo; 

6.4 Proporcionar o surgimento de novos talentos esportivos; 

6.5 Incentivar a prática de atividades saudáveis; 

6.6 Fortalecer a relação escola/professor/aluno; 

6.7 Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre as modalidades desenvolvidas. 

 

7. REAGRUPAMENTOS INTRA E INTERCLASSE (PROJETO ESPECÍFICO CEF 201) 

(EXECUÇAO PEDAGOGICA AO LONGO DO ANO)  

 

Justificativa: Os reagrupamentos são uma estratégia de trabalho em grupo que visa o 

avanço das aprendizagens a partir da troca de conhecimentos entre alunos de uma mesma 

classe (intraclasse) ou de classes diferentes (interclasse).  

Objetivos:  

7.1 Atender às diversas necessidades educacionais existentes entre os alunos. 

7.2 Promover, entre alunos de uma mesma turma, atividades iguais com desafios 

distintos que se adequem ao perfil de cada aluno/grupo. 

7.3 Propiciar ao professor percepções diversas sobre os estudantes, 
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7.4 Promover o intercâmbio de professores entre turmas/grupos distintos das que leciona 

usualmente. 

7.5 Promover o intercâmbio de conhecimentos entre alunos de turmas/anos distintos. 

7.6 Fortalecendo a interlocução entre os professores envolvidos e tornando-os 

corresponsáveis pelas aprendizagens de todos os estudantes. 

 

8. PROJETOS INTERVENTIVOS PEDAGÓGICOS E DISCIPLINARES  

(PROJETO ESPECÍFICO CEF 201) 

                 (EXECUÇAO PEDAGOGICA AO LONGO DO ANO ) 

 

Justificativa: Os projetos interventivos são desenvolvidos tendo em vista garantir as 

aprendizagens daqueles alunos que apresentaram dificuldades diagnosticadas no decorrer 

do processo. 

Objetivos:  

8.1 Atender contínua mas temporariamente a estudantes que apresentem dificuldades de 

aprendizagens; 

8.2 Personalizar estratégias pedagógicas; 

8.3 Oportunizar o desenvolvimento dos estudantes. 

 

9. BAILE DA SAUDADE (PROJETO ESPECÍFICO CEF 201) 

      (CULMINÂCIA MÊS 12/2020)  

 

Justificativa: O objetivo deste projeto é promover um encontro dos ex-alunos da 

escola, promovendo uma integração entre aqueles que já passaram e contribuíram com esta 

instituição.  

 

 

10.ESQUEMA DE AVALIAÇÃO (PROJETO ESPECÍFICO CEF 201) 

(EXECUÇAO PEDAGOGICA: BIMESTRALMENTE) 

 

      A elaboração do Esquema de Avaliação tem por objetivo manter, com a família de cada 

aluno, o contato e o diálogo constante, pois, é por meio desse esquema(também) que o   

responsável tem total ciência de toda atividade pedagógica, bem como todas as avaliações 

previstas para o bimestre.  É por meio dessa agenda que a família entende o funcionamento 

diário da escola e promove maior acompanhamento das ações escolares e estabelece maior 

diálogo entre escola e família. 
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Objetivos:  

11.1Promover a integração entre escola e família. 

11.2Conhecer as ações pedagógicas escolares. 

11.3 Ressaltar a importância do respeito e afetividade entre os membros familiares. 

1.1.4 Informar aos responsáveis os planejamentos de cada professor. 

 
 

10. PROVA MULTI. DE CARÁTER FORMATIVO (PROJETO ESPECÍFICO CEF 201) 

(EXECUÇAO PEDAGOGICA BIMESTRAL)  

 
Justificativa: A prova multidisciplinar é uma avaliação bimestral, composta por questões 

de múltipla escolha relacionadas a todos os componentes curriculares da respectiva série 

que o estudante está cursando e de prova de redação. Visa preparar os estudantes para 

exames externos e de larga escala. Além disso, possibilita aos alunos e docentes uma visão 

do desempenho do estudante perante o conjunto de avaliações, pois realiza-se uma 

tabulação dos resultados da prova de modo a informar aos estudantes seu rendimento 

detalhado e assim trabalhar as dificuldades item a item. 

 

Objetivos:  

10.1Preparar os estudantes para exames externos e de larga escala; 

10.2 Mostrar ao aluno as várias formas de avaliação ou exames a que (provavelmente)se 

submeterá após o termino da educação básica. 

10.3 Preparar o aluno para a comunicação escrita clara, coerente e coesa. 

 

 

11. FEIRA DO EMPREENDEDORISMO – FEIRA DAS PROFISSÕES 

Justificativa: Face à importância que o espírito empreendedor tem na sociedade, torna-

se importante desenvolver atividades que promovam esse mesmo espírito junto dos 

jovens de hoje. Desta forma, desenvolveu-se um suporte teórico sobre a temática do 

empreendedorismo e da educação para o empreendedorismo e procurou-se  a 

implementação de um programa de «Empreendedorismo na Escola», para estudantes 

do ensino do 1º e 2º segmentos.  Elaborou-se um planejamento que listou os alunos e 

seus trabalhos, complemento de renda formal ou totalmente informal. A intenção 

empreendedora é aguçar  nos estudantes variáveis de incentivo e reconhecimento de 

seu “trabalho”. A participação nesta atividade extracurricular é ajudá-los no processo 

escolar: capacidade de gerenciar negócio e captação de gerenciar  dinheiro,  



58 

 

relacionando o desejo de se sustentar e prosseguir os estudos. Assim como um perfil 

de criação e concretização de projetos empreendedores e a vontade de vencer 

influenciam na criação do próprio negócio ou nos serviços prestados pelos alunos.  

 

Objetivos: 

11.1 Analisar qual o efeito que as atividades de empreendedorismo, em âmbito 

escolar: Amostra dos trabalhos e serviços prestados pelos alunos na UPE. 

 11.2 Desenvolver um perfil empreendedor dos estudantes e saber se estas mesmas 

atividades influenciam as suas intenções empreendedoras futuras e a continuação dos 

estudos com a necessidade de adquirir recursos para o sustento de sua casa e 

família. 

 

 

12.   PROJETO DIA DAS MÃES - EJA 

Justificativa: “MÃE”: palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer 

dizer amor, dedicação, renúncia, força, sabedoria. Ser “Mãe” não é somente aquela 

que dá a vida, mas é aquela (ou aquele) que cuida, que dá amor, que participa da vida 

dos seus filhos gerados ou criados. Valorização da personalidade feminina como 

provedora da casa e pessoa que educa. 

 

Objetivos: 

12.1 Entender o Dia das Mães (Por que existe este dia?; 

12.2 valorização do papel da mãe no lar; 

12.3 Especificar a história sobre como foi criado o dia das mães e os objetivos dessa 

data comemorativa; 

12.4 Debater -  Mãe de todos os tipos: Brava, ciumenta, carinhosa, amiga ou grudenta, 

de que tipo é a sua mãe? Por que? 

12.5 Trabalhar o respeito a pessoa que cuida da casa e dos filhos, interação família e 

escola. 

 

13. USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 

Justificativa: Uma das maiores preocupações da humanidade hoje é em relação à água, 

principalmente a escassez desse bem indispensável para a vida na Terra. Embora grande 

parte do planeta seja coberto de água, só uma mínima parcela está disponível para a 

população e é ai que surge outros problemas como o desperdício e a poluição, causados 

pelas ações humanas. A água é um dos recursos da natureza mais importante para os 
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seres vivos e existência do planeta Terra. Ela se encontra em todos os lugares, até 

mesmo dentro do homem, pois somos constituídos de 70% de líquidos. Porém este 

recurso está ameaçado de escassez, criando uma preocupação e disputa em todo o 

mundo, pois muitas localidades não tem acesso à água potável necessária para sua 

sobrevivência. 

Objetivos: 

 Abordar sobre a importância da água para promoção da saúde, qualidade de vida, 

boas condições de higiene e saneamento básico. 

  Adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a partir 

de uma postura crítica. 

  Enfatizar o entendimento de que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta 

dependem da preservação da água e do perfeito funcionamento de seu ciclo. 

 Propor métodos para evitar o desperdício da água a partir de uma 

conscientização que a água potável é um recurso limitado e não deve ser 

desperdiçada, nem poluída, etc. 

  Identificar doenças causadas pela água por meio da poluição. 

 

14. Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

Justificativa:  A inclusão de pessoas com deficiência nas escolas é primordial a 

socialização e a construção do saber.  É superar seus preconceitos, reconsiderar seus 

valores e procurar novos paradigmas diante de uma educação inclusiva. É muito importante 

a verificação da realidade onde se existem condições e adaptações na estrutura física e no 

componente curricular de aprendizagem através da inclusão, um acolhimento adequado 

para o desenvolvimento integral de potencialidades e habilidades na escolarização dos 

alunos. A Educação Especial é uma modelo de ensino onde sua aplicação engloba todo o 

sistema educacional.  

Objetivos:  

 Proporcionar a pessoa com deficiência à superação de suas capacidades; 

  Desenvolver meios, adaptações para a participação ativa do alunos especiais na 

sociedade e no mercado de trabalho e na aquisição de conhecimentos. 

 Incluir, conviver, estudar e ser atendido em suas necessidades especiais, sem 

distinções em relação aos demais na escola. 
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15. CONSCIÊNCIA NEGRA NA ESCOLA 

Justificativa: Comemorado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra é um marco 

nacional na luta contra o racismo e a desigualdade racial. A data nos lembra a importância 

dos povos e da cultura africana na construção social e cultural brasileira, bem como a 

necessidade de abordar temas como o preconceito e a diversidade étnico-racial em 

diferentes esferas da sociedade – inclusive na escola. 

Objetivos:  

 Ler e debater sobre produções de autores negros, o contexto histórico e social de 

suas produções literárias e implicações atuais sobre o tema; 

 Reproduzir formas de arte, cultura e expressão características dos povos africanos, 

contextos sociais que moldaram a produção cultural da população negra no Brasil e 

suas expressões artísticas mais atuais (como o rap e o hip-hop, pinturas, 

vestimentas etc); 

 Estudar características pessoais, identidade, reconhecimento e respeito às 

diferenças das raças; 

 Estudar o continente africano e suas particularidades, migrações humanas, 

miscigenação, aspectos demográficos e sociais da população brasileira. 

 Contextualizar os acontecimentos históricos que culminaram no período da 

escravidão dos povos africanos e na sua migração para o continente americano, o 

surgimento das comunidades quilombolas, o contexto da abolição da escravatura e a 

implementação do Dia da Consciência Negra, bem como de outras datas de 

significado histórico e político para a população negra. 

 Debater a desigualdade histórica e a marginalização dos negros no Brasil, bem como 

seus efeitos nas relações modernas de trabalho e o acesso a direitos básicos 

universais, como saúde e educação. 

 Retratar os dados socioeconômicos da desigualdades históricas que atingem a 

população negra no país, como acesso ao mercado de trabalho formal. 

 

16. SEMANA EJA - Semana de educação para a vida 
 

Justificativa:  A semana de Educação para a Vida foi instituída pela Lei Federal nº 

11.988/2009 e tem por objetivo colocar em evidência a reflexão sobre valores necessários à 

vida em sociedade e ao exercício da cidadania, tendo como norte o respeito e valorização 
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das diferenças culturais, étnicas, de gêneros, deficiências, dentre outros temas que 

permeiam o conhecimento: Identidade e Território e Diversidade, Direitos Humanos e 

Inclusão. 

Objetivos: 

 . Propor discussões relativas aos conceitos de território e identidade relacionados à 

significação das práticas e processos produtivos do território e do ambiente cultural. 

  Desenvolver atividades, palestras, filmes em torno das temáticas étnico-raciais, de 

gênero e de sexualidade, e da inclusão de estudantes com deficiências, Transtornos 

Globais de Desenvolvimento (TDH) e Altas Habilidades/Superdotação. 

 Desenvolver  exposições de experiências (debates), cartazes,  criação de maquetes 

etc. 
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11- ANEXOS 

 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO 2020 (SEMANA PEDAGÓGICA) 

 

 

        FOLDER DE PROGRAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2020 
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INÍCIO DO ANO LETIVO 2020 - EJA 

 

 

 

         FOLDER DE PROGRAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2020 
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AÇÕES DE VALORIZAÇAO À MULHER E ENFRETAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA 2020 

 

 

FINAL DO CAMPEONATO DE TABELA PERIÓDICA 2019 

 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E PARA A VIDA 2019 
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E PARA A VIDA 2019 

 

REAGRUPAMENTO INTERCLASSE 2019 

 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E PARA A VIDA 2019 
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COMBATE AO ABUSO SEXUAL 2019 

 

COMBATE AO ABUSO SEXUAL 2019 

 

 

FEIRINHA DE CIÊNCIAS 2019 
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FEIRINHA DE CIÊNCIAS 2019 

 

 

 

ATO DE CONDOLÊNCIA (ASSASSINATO DO PROFº JÚLIO) 2019 
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DEBATES 2019 

 

 


