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1. APRESENTAÇÃO 

 
O momento histórico em que estamos vivendo, as evoluções tecnológicas, políticas de 

integração e participação social e cultural, dentre outras, levam a Escola a ser o palco central das 

transformações, onde todos possam estar incluídos e onde se criam alternativas e propostas de 

soluções que priorizem a universalização das culturas e dos saberes.   

Para o cumprimento de seu papel transformador entendemos ser primordial a 

elaboração de uma Proposta Pedagógica que legitime o trabalho da escola de forma sólida e clara 

e que proporcione a participação e a avaliação do trabalho escolar constantemente.   

Para a construção da atual Proposta Pedagógica, tomamos como base os projetos 

pedagógicos anteriores que nortearam nossa prática até o início da elaboração da atual proposta, 

o Currículo em Movimento do Distrito Federal, os Pressupostos Teóricos da Educação, as 

Diretrizes e Orientações Pedagógicas da SEEDF, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o Regimento Escolar e demais 

legislações educacionais vigentes. 

A construção da Proposta Pedagógica 2020 deu-se através da participação da 

comunidade escolar conforme a Lei 4.751/2012 – Lei da Gestão Democrática no Sistema de 

Ensino Público do Distrito Federal – e começou a ser construída na semana pedagógica e em 

algumas coordenações coletivas que precederam a suspensão das aulas em virtude do fato 

histórico decorrente no Brasil e no mundo através de  medidas para enfrentamento de emergência 

de saúde pública decorrente do novo coronavírus - “Pandemia da covid-19”. Foram 

aproximadamente 03 meses de suspensão de aulas. Posteriormente, em 05 de junho de 2020, a 

SEEDF retoma o seu trabalho lançando o programa “Escola em Casa”. Concomitante os 

professores retomam as atividades a partir de 05 de junho na forma de teletrabalho. Nesta proposta 

o atendimento aos educandos dar-se-á por meio plataforma Escola em Casa DF.  

Neste sentido a plataforma “Escola em Casa DF” é a sala aula virtual da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal.  Por meio dela, a comunidade escolar – 

professores e alunos -  retomarão os nossos hábitos de estudos de forma segura e 

inovadora, permitindo a continuidade dos momentos preciosos de aprendizagem, 

interrompidos pelo surgimento da pandemia da COVID-19. A plataforma é utilizada por meio 

do “Google Sala de Aula”, de acesso exclusivo para professores e estudantes desta 

Secretaria, para fins pedagógicos. Nesse espaço, professores poderão se comunicar com 

estudantes realizando videoconferências, troca de mensagens, acesso a materiais 

didáticos, aplicação de avaliações, formação de grupos de trabalho, entre outras atividades. 
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Com isso, a Secretaria de Estado de Educação do DF pretende ampliar a assistência a 

professores e estudantes neste momento de crise. O objetivo é dar continuidade ao 

processo de aprendizagem com eficiência, prazer e dinamismo, apesar das consequências 

causadas pela pandemia do novo coronavírus. 

                   Foi necessário também para a construção desta PP a discussão das práticas 

pedagógicas e avaliativas desenvolvidas na Unidade Escolar, o uso de questionários para mapear 

os diversos segmentos da escola e, assim estabelecer os objetivos, metas e ações a serem 

desenvolvidos na PP, dinâmicas com os pais, alunos e professores para verificar como a escola é 

percebida dentro da comunidade escolar e quais os anseios e desejos que essa comunidade tem 

de melhoria para a escola. Para o preenchimento deste questionário (google formulário) foi 

necessário o contato com os pais e, posteriormente, a formação de grupos de WhatsApp para o 

preenchimento e conclusão dos mesmos. A comunicação também se deu por e-mail.  

Outra estratégia que muito contribuiu para a elaboração do presente documento foi o 

contato com a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, CRE/PP, por meio da Unidade 

de Educação Básica do Piloto – UNIEB -  com as equipes gestoras, bem como outros segmentos 

de suporte à prática pedagógica na escola, tais como Orientadores Educacionais, Coordenadores, 

atuantes em salas de leituras e Salas de Recursos dentre outros. 

Estando, portanto, estabelecidas as orientações, por meio da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, para que construíssemos a nossa PP de forma participativa e, acima 

de tudo, democrática, foi colocado diante da Equipe Gestora o desafio de montar uma Comissão 

de Elaboração da Proposta Pedagógica bem como a definição de estratégias que garantiriam a 

participação de toda comunidade escolar. 

Foram feitas também algumas reuniões com os professores em regência, professores 

da Sala de Recurso, professora da Sala de Leitura e Orientadora Educacional, com a participação 

da coordenação e direção para discutirmos e melhor conhecermos a organização do trabalho 

pedagógico de cada segmento e, ao mesmo tempo, foram feitos registros detalhados do trabalho 

realizado e das práticas relatadas (plano de ação) para fazer parte da composição desde 

documento. 

O documento faz uma retrospectiva das atividades pedagógicas desenvolvidas na 

escola nestes anos de existência. Depois segue fazendo o diagnóstico da situação atual em que 

a escola se encontra, para estabelecer a Função Social desta unidade de ensino.  

São apontados ainda os princípios que norteiam nossas práticas pedagógicas e os 

objetivos que queremos alcançar dentro dos pressupostos teóricos estabelecidos pela SEEDF, 

ficando explícitas as Práticas e Estratégias de Avaliação, a Organização Curricular da Escola e o 
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Plano de Ação da equipe gestora para que a Proposta Pedagógica seja implementada e como se 

dará a sua avaliação.  

A construção da Proposta Pedagógica partiu de um processo coletivo do planejar para 

a instituição e para a comunidade escolar como um todo e foi realizado com muita dificuldade. 

Assim, para garantir a participação de todos nesse processo e efetivar o envolvimento de todos na 

reconstrução da Proposta Pedagógica, adotamos algumas estratégias de trabalho, de estudo e 

pesquisa juntamente com professores, alunos e comunidade escolar. 

Também foi incorporado à Proposta Pedagógica os projetos que atualmente funcionam 

na escola. Além disso, foram anexados documentos que demonstram de uma forma mais 

detalhada como se deu o trabalho de elaboração da Proposta Pedagógica e fotos de diversos 

momentos de nosso fazer pedagógico. 

A Proposta Pedagógica do CEF 405 Sul está em constante transformação na 

perspectiva de atender as necessidades que se apresentam na nossa comunidade escolar. O CEF 

405 SUL busca contemplar, em consonância com a sua Proposta Pedagógica, toda a comunidade 

escolar com atividades que envolvam cultura, arte e projetos. Anualmente são realizados alguns 

projetos, tais como: Hora Cívica, Feira de Ciências, Jogos Internos (JICEF) e Festa Junina – 

suspensos em 2020 por causa da realidade vivenciada atualmente. Nesses projetos os alunos são 

incentivados a refletir sobre o valor simbólico que envolve cada data, realizando pesquisas, 

estudos, seminários e mesas redondas de modo que todos estejam envolvidos no processo.  

               Para a Feira de Ciências e a Festa Junina são formados grupos de trabalhos por ano/ 

turma em que cada um contribui na confecção dos trabalhos manuais, bem como danças, 

apresentações cênicas, exposições, trabalhos audiovisuais, música entre outras. Os jogos 

escolares dão aos discentes momentos de lazer e diversão e, ao mesmo tempo, contribuem para 

os mesmos exercitarem sua convivência com o grupo desenvolvendo melhor suas habilidades de 

relacionamento interpessoal - prática de extrema importância para o pleno exercício da cidadania. 

A Hora Cívica constitui um momento e espaço para a reflexão e desenvolvimento de atitudes 

cidadãs de respeito às relações sociais, às instituições republicanas e aos símbolos da República, 

em especial a Bandeira Nacional e o Hino Nacional. 

Finalmente, esta PP representa a organização da prática pedagógica da escola, 

considerando que o esforço conjunto dos grupos que compõem a escola harmoniza suas 

diferenças.  
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

O CEF 405 Sul foi fundado como Escola Classe 405 Sul em 1971 para atender alunos 

de 1ª a 4ª séries, de acordo com o plano diretor para construção de escolas públicas de Brasília e 

permaneceu com essa tipologia de atendimento até 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudantes de 1ª a 4ª série, década de 1980 

 

Estudantes acompanhando desfile cívico – década de 1990 
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2.1. Instalações Físicas 

 
                 O prédio possui nove salas ambientes, sendo oito equipadas com aparelhos de ar 

condicionado. Para as aulas diárias temos uma sala de leitura, uma sala de recursos, uma sala de 

orientação educacional para atendimento individual, uma cantina escolar com depósito para 

gêneros alimentícios, uma sala de servidores da limpeza, um depósito de material de limpeza, um 

banheiro de servidores, dois banheiros adaptados para deficientes físicos, um banheiro feminino 

para estudantes, um banheiro masculino para estudantes, secretaria, almoxarifado, sala de direção 

com banheiro, sala de coordenação, um banheiro para professores, sala para professores com 

antessala, estacionamento frontal adaptado para prática de educação física. 

                 Em 1992 a escola passou por uma reforma na sua estrutura física inclusive com 

adequações para atendimento a deficientes físicos. Após essa data, pequenos reparos e melhorias 

têm sido feitos gradativamente.  

Em 2013, os banheiros dos estudantes foram reformados com troca de revestimento, 

pisos, pia, torneiras, vasos e todos os acabamentos. 

Em 2017, os banheiros das professoras e da direção também foram reformados com 

troca de revestimento, piso, pia, torneiras e chuveiros. Houve a revitalização da caixa d’água 

subterrânea, a instalação de ares condicionados nas salas de aula, de uma grade interna de 

segurança e de bebedouros novos com água gelada e a construção do telhado frontal. 

Em 2018, a cozinha da escola, o banheiro e o depósito dos servidores passaram por 

uma grande reforma. Ainda neste mesmo ano houve a troca de todo o alambrado ao redor da 

escola, a quadra de esportes foi pintada, construiu-se um alambrado divisório na quadra de 

esportes, houve a pavimentação da área frontal e a instalação de mesas e bancos de concreto 

para acomodação e estudo (parte interna e externa da escola), substituição da iluminação externa 

da escola, ampliação do palco interno e criação de rampa de acessibilidade ao palco e à praça 

central, desentupimento da rede pluvial e de esgoto da escola, reconstrução da rede de esgoto, 

caixa de gordura e rede de água da escola. 

Em janeiro de 2019 foi feita a pintura interna das salas de aulas e a revitalização do 

jardim interno. Em julho desde mesmo ano foi feita a pintura da parte externa da escola, bem como, 

a pintura dos bancos, do piso da área frontal e das mesas de concretos oferecendo aos alunos um 

ambiente mais aconchegante e harmonioso. Houve também a substituição da placa frontal com o 

nome da escola e a instalação de uma placa com o nome da escola nos fundos para facilitar a 

localização da mesma.  

Em janeiro de 2020 foi feita novamente a pintura interna das salas de aulas e o 

cabeamento de internet. 
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                                                              Fachada da escola 
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2.2. Equipe Gestora 

 
De 1971 até a presente data a escola teve nove diretoras e oito vice-diretores, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Período Diretor Vice-Diretor 

1971 a 1977 Ana Pereira Leal e Costa  

1978 a 1981 Eurides Maria Silva Barra  

1982 a 1984 Maria Neiva Boaventura Zica  

1985 Diana Peixoto Souto Mendes  

1986 a 1994 Etelvina Vieira Lacerda Helenice de Fátima Sousa (1994) 

1994 a 1995 Érica Lúcia Del Castilho Raiol Maria Beatriz Rodrigues Gomide 

1996 a 1997 Érica Lúcia Del Castilho Raiol Miriam Nereci Bessa Fidelis 

1998 a 1999 Miriam Nereci Bessa Fidelis Gilson Ferreira de Melo 

2000 a 06/2012 Miriam Nereci Bessa Fidelis Virgínia Sofia de Oliveira Matos 

06/2012 até 2016 Virgínia Sofia de Oliveira Matos Kelma Kátia Silva Cavalcante 

2017 até 03/2018 Daniela Paula dos Santos Corrêa Regina Maria Machado 

2018 Daniela Paula dos Santos Corrêa Solange Rodrigues Cunha 

2019 Daniela Paula dos Santos Corrêa Solange Rodrigues Cunha 

2020 Daniela Paula dos Santos Corrêa Solange Rodrigues Cunha 

                                          Dados do Livro de Registro de Abertura e Encerramento do Ano Letivo 
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2.3. Atendimento 

 
 

Em 1993 a escola que atendia alunos da 1ª a 4ª série passou a atender, em uma classe 

especial, alunos portadores de autismo. A partir do ano de 1994, para atender a necessidade da 

comunidade escolar e do Sistema de Ensino da Rede Pública do DF, a escola deixou de atender 

as séries iniciais do Ensino Fundamental e passou a atender as séries finais do Ensino 

Fundamental que foram sendo implantadas gradativamente conforme o quadro abaixo.  

 

Período Atendimento 

1971 a 1993 De 1ª a 4ª série (com uma Classe de Autismo em 1993). 

1994 De 5ª a 6ª série e Classe Especial para portadores de Autismo. 

1995 a 1996 De 5ª a 7ª série e Classe Especial para portadores de Autismo. 

1997 a 2001 De 5ª a 8ª série e Classe Especial para portadores de Autismo e Serviço de Orientação 

Educacional - SOE (2000). 

2002 De 5ª a 6ª série, Classe Especial para portadores de Autismo e SOE. 

2003 De 5ª a 8ª série e Classe Especial para portadores de Autismo, SOE. 

2004 a 2005 De 5ª a 8ª série/Turmas Inclusivas (ANEEs – Deficientes Intelectuais/DI e Deficientes 

Visuais/DV e Outras Necessidades/ON), SOE. 

2006 a 2007 De 5ª a 6ª série/Turmas Inclusivas e Sala de Recurso (a partir de 2007), SOE. 

2008 a 2009 De 5ª a 6ª série/Turmas Inclusivas e Classes de Aceleração da Aprendizagem, Sala de 

Recurso e SOE. 

2010 De 5ª a 7ª série/Turmas Inclusivas e Classes de Aceleração da Aprendizagem, Sala de 

Recurso e SOE. 

2011 a 2012 De 5ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2013 O 6º ano e da 6ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2014 Do 6º ao7º ano e da 7ª a 8ª série/Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2015 Do 6º ao 8º ano e 8ª série/ Turmas Inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2016 Do 6º ao 9º ano/ Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2017 Do 6º ao 9º ano/ Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 
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Com o atendimento aos alunos de 5ª a 8ª série a escola passou por algumas 

modificações em sua estrutura para adequar-se à nova clientela, dentre elas a compatibilização 

do acervo da biblioteca para os anos finais do Ensino Fundamental e a criação das atuais salas 

ambiente para todos os componentes curriculares. Porém continuou a ser considerada Escola 

Classe até o ano de 2009.  A partir de 2018 foi implantado pela Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal – SEEDF – a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens na Rede 

Pública de Ensino do DF.  

 

2.4. Memória Pedagógica 

 

Muitos projetos foram implementados para adequação à nova clientela. No final da 

década de 1990, a escola fez uma parceria pedagógica com a UNIPAZ e desenvolveu um projeto 

em que as turmas passavam o dia na sede da UNIPAZ e participavam de atividades pedagógicas 

elaboradas pelos professores com o objetivo de trabalhar conceitos humanitários, de valorização 

à vida e desenvolvimento de uma consciência cidadã. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Turmas em atividade da UNIPAZ 1998 

2018 Do 6º ao 9º ano/Ciclos/Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2019 Do 6º ao 9º ano/Ciclos/Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 

2020 Do 6º ao 9º ano/Ciclos/Turmas inclusivas, Sala de Recurso e SOE. 
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No ano de 2005, a escola passou a atender somente turmas de 5ª e 6ª séries com 

inclusão de alunos Deficientes Visuais, Deficientes Físicos, Portadores de Condutas Típicas, 

Deficientes Intelectuais e alunos com TDAH, com suporte (desde 2007) de uma Sala de Recursos 

Generalista e Específica de Deficiência Visual. Foi um período de grandes desafios e 

conquistas.   

Em 2009, foi alterada a tipologia da escola, que passou a ser denominada, pela Portaria 

Nº 493 de 09 de dezembro de 2009, CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL. 

                A arte e a cultura têm tido um papel fundamental na formação dos jovens que passaram 

pelo CEF 405 Sul. As propostas apresentadas pelos professores ao longo dos anos de existência 

da escola sempre foram incentivadas e esforços foram envidados para que fossem postos em 

prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantando na esc@la – Projeto de Arte - 2018 

 

Aula de artes – 2000 – Arte Mural 
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Vários projetos foram realizados em diversas áreas do conhecimento como, por 

exemplo, o Projeto de Horta Escolar, implantado na década de 1990 como Parte Diversificada do 

Currículo, que visava valorizar a alimentação saudável e o talento e habilidade do corpo docente, 

disposto a enriquecer a vivência dos educandos com práticas diferenciadas. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

A escola durante todos esses anos em que atende os anos finais do Ensino 

Fundamental tem incentivado os estudantes a realizarem atividades práticas que enriqueçam o 

currículo e tornem a aprendizagem mais efetiva. Algumas destas atividades são tradicionais e têm 

sido realizadas há vários anos, como as Festividades Juninas e as Feiras de Ciências. 

 

Em 2017 e 2018 a Festa Junina foi substituída por “Um dia na Roça” com o mesmo 

formato (gincana interna) e objetivo proposto pela festa junina, dando ênfase, ao resgate das 

tradições folclóricas e da cultura brasileira, a integração da escola, família e comunidade e o 

trabalho em equipe. Em 2019 a Festa Junina retomou o formato anterior e foi aberta à toda 

comunidade escolar. Em 2020 este projeto não acontecerá devido ao momento delicado que o 

país, ou melhor o mundo, está vivendo que tem por objetivo o isolamento social – pandemia da 

covid-19. Espera-se que no ano seguinte este projeto possa ser retomado. 

Parte Diversificada – PD – década de 1990 
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Um dia na Roça – 2018 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

16 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa Junina – 2019 
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Turno matutino – alunos 9º ano 

Feira de Ciências - 2019 
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Turno vespertino – alunos 6º ano 

Feira de Ciências - 2019 
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                Temos também o projeto Jogos Interclasses do CEF 405 Sul - JICEF, que teve 

início no ano de 2004, inicialmente como Jogos Interclasses da Escola Classe 405 Sul – 

JIEC, e que em 2020 realizará sua 16ª edição.  

             Os jogos envolvem toda a comunidade escolar e as modalidades esportivas como: 

voleibol, handebol, futsal, tênis de mesa, queimada, xadrez, dominó e modalidades adaptadas aos 

alunos com necessidades educacionais especiais – Deficientes Visuais e Outras Necessidades, o 

PARA-JICEF. 

O JICEF agita a escola durante uma semana. Todas as equipes vencedoras são 

premiadas com medalhas e o evento é sempre muito aguardado pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

Desfile de abertura JIEC - 2005 

 

Alunos com necessidades educacionais especiais e Sala de recursos 
JIEC 2007 
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JICEF 2018 -  Futsal feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICEF 2018 – Xadrez 
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Premiação com medalhas aos primeiros colocados (ouro, prata e bronze) 
Momento muito aguardado pelos alunos 

JICEF 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Entrega das medalhas – PARAJICEF 2019 
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                   Em 2014, pela primeira vez, a escola participou da Olimpíada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica – XVII OBA, obtendo o excelente resultado de 14 medalhas, sendo 03 de prata e 9 

de bronze. Participou em 2015 novamente e obteve 06 certificados de Menções Honrosas.  

A escola também proporciona a inclusão aos alunos com necessidades educacionais 

especiais (trabalhando a conscientização) e o atendimento em turno contrário, priorizando os 

alunos DVs (Deficiência visual e baixa visão), além de cadeirantes e outras necessidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Campeonato de Sorobã – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Projeto/ Arte - “A última gota”- 2017 
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O CEF 405 Sul participa todos os anos da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas) e procura sempre estimular a participação dos educandos e a busca do 

conhecimento matemático através de estratégias e projetos didático-pedagógicas desenvolvidos 

dentro da sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno Paulo Ramos, medalhista de ouro da 1ª Olimpíada Brasileira de matemática das escolas 
públicas – 1ª OBMEP/2005, acompanhado pelas professoras Patrícia Renata Marangon (professora 
de Matemática – CEF 405 SUL) e Miriam Fidelis (Diretora CEF 405 SUL) no Palácio do Planalto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno Vinicius Alcanfor, medalhista de ouro da 9ª olimpíada de Matemática das Escolas 
Públicas - OBMEP/2013 - acompanhado pelos responsáveis - premiado pelo então 
secretário de educação do Distrito Federal Marcelo Aguiar. 
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Alunos medalhista e menção honrosa – premiação 2019 – OBMEP 
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                 Em 2017 a escola participou da Primeira Olimpíada de Matemática do Distrito Federal 

(OMDF) e obteve um bom resultado com quatro medalhas, sendo 01 de ouro e 03 de bronze e 

uma menção honrosa. Em 2018 participou da Segunda Olimpíada de Matemática do Distrito 

Federal e conquistou 3 medalhas (1 ouro, 1 prata e 1 bronze) e duas menções honrosas e em 2019 

na Terceira Olimpíada de Matemática conquistou 2 medalhas (1 de prata e 1 de bronze) e uma 

menção honrosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aluno Luís Augusto de Holanda , medalhista de ouro da 2ª Olimpíada de Matemática do Distrito               
Federal -OMDF/2018 – cerimônia de premiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna Letícia Guimarães – medalhista de prata – OMDF/2018 

Aluno Adriano Rodrigues de Farias – medalhista de bronze – OMDF/2018 
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Aluna Bianca Hamu Viana Ferreira – medalhista de prata – OMDF/2019 

 

 

 

2.5. Outros projetos  
 

 

Batalhão Escolar  

Primeira reunião de pais - 2020 
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Apresentação de futebol – Semana de Educação para a Vida  
 

 
 

Palestra: “Vencendo desafios”- turno vespertino 
 

Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência  
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Palestra: Auto estima – Semana de Educação para a Vida - 2019 
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2.6. Equipe Gestora 2020 
 
Escola: CEF 405 Sul 

Endereço: SQS 405 Sul-  Área especial 

Telefone: 3901-7694 

E-mail: cef405sul@gmail.com 

CNPJ: 00486845/0001-39 

Blog: htpps//cef405sul.blogspot.com 

 

Governador do Distrito Federal 

Ibaneis Rocha 

Diretora  

Daniela Paula dos Santos Corrêa 

Vice-Diretora  

Solange Rodrigues Cunha 

Chefe de Secretaria 

Jusiqueila Domingues C. Mendes  

Supervisora Pedagógica 

Silézie Barbosa Brito 

Coordenadores Pedagógicos 

Eliane Alves Bezerra 

Karen Miranda Brito 

SOE 

Jacinta de Fátima V. Moreira 

Psicóloga CEF 405 Sul  

Emanuelle Weyl da Cunha Amoury 

Pedagoga CEF 405 Sul 

Léia Cristina F. Toledo Simões 
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PROFESSORES REGENTES MATUTINO/2020 

PROFESSOR DISCIPLINA ANO 

Geórgia de Medeiros Chianca 

Cavalcanti Correa de Oliveira  

Arte 8º A/B/C/D e 9º A/B/C/D 

Adriani Nóbrega Gomes Educação Física 8º A/B/C/D e 9º A/B/C/D 

César Murilo Nunes da Rocha Geografia 8º A/B/C/D e 9º A/B/C/D 

Carlos Diego da Silva Carvalho Matemática 8º A/B/C/D e 9º A 

Kelly Cristina Nunes de Oliveira Português 8º A e 9º A/B/C/D 

Flávio Rodrigues Xavier Ciências Naturais  8º A/B/C /D e 9º A 

João Paulo de Sousa  Português 8º B/C/D 

Paulo Lustosa História 8º A/B/C/D e 9º A/B/C/D 

Leonardo José Barros Gouveia Ciências Naturais 9º B/C/D 

Mailson Pimentel Leite Matemática 9º B/C/D 

Ana Carolina Mello LEM/PD 9º A/B/C/D 

Cyntia da Silva Secchin LEM/PD 8º A/B/C//D 

 

 

PROFESSORES REGENTES VESPERTNO/2020 

PROFESSOR DISCIPLINA ANO 

Giovani Marcel Praseres Dias Arte 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Letícia Rodrigues Costa Educação Física 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Leontina Isabel da Silva Gomes Geografia 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Maximiliano Bruno da Silva Guimarães Matemática 6º A/B/C/D e 7º A 

Ana Cristina Reis Maciano Ferreira Português 6º A/B/C/D e 7ºA/B 

Polyanna Macoski Leite Ciências Naturais 6º A/B/C/D e 7ºD 

Cyntia Cássia da Costa Silva Coutinho Português 7º C/D 

Rejane Negrão Soares de Souza História 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 

Leonardo José Barros Gouveia Ciências Naturais 7º B/C/D 

Mailson Pimentel Leite Matemática 7º B/C/D 

Cláudia Celeine de S. Kung LEM 6º A/B/C/D e 7º A/B/C/D 
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SALA DE RECURSOS 

PROFESSOR ÁREA 

Ernando de Amorim Generalista 

Rosana Maria Deficiência Visual 

Daniel Padilha Santos Deficiência Visual 

 

 

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS (ESV) 

Tiago Borges Leal Maria Izabel da Silva Oliveira 

Maria Yara da Silva Oliveira Adelina Gomes 

 

PROFESSORA COLABORADORA  

Kelly Cristina Sousa Costa (Sala de Leitura) 

 

PORTARIA 

Maria Helena Pereira de Castro 

 

MERENDA ESCOLAR 

Pauliana de Souza Loura Denízia Luiz Brandão 

 

LIMPEZA 

Michelle Neres Maia Samantha Rodrigues Beserra 

Claúdio Santos Silva Maria Isabel da Conceição Neta da Costa 

Diva de Araújo de Sousa  

 

VIGILANTES 

Erinaldo Silva Santos (noturno) Laerte Azevedo Severino (noturno) 

João Francisco Carneiro Neto (diurno) Francisco Ferdinando De Sena Lima (diurno) 
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MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR 

Daniela Paula dos Santos Correa 

(Membro Nato/diretor) 

Felipe Emerick do Carmo 

Maria Eduarda Quaresma 

Amanda Batista Mofato 

(Segmento -  aluno) 

Adriana Cascaes Pereira 

Jacinta Fátima Vasconcellos 

(Carreira Magistério – professores) 

Valéria Alves da Silva 

Elys Costa Vellozo 

Adimarta da Silva 

(Segmento - pais) 

 

MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA PP 

Daniela Paula dos Santos Correa (diretora) Silézie Barbosa Brito (supervisora) 

Solange Rodrigues Cunha (vice-diretora) Jacinta de Fátima V. Moreira (OE) 

Eliane Alves Bezerra 

Karen Miranda Brito 

(Coordenadoras) 

Emanuelle Weyl da Cunha Amoury 

Léia Cristina F. Toledo Simões 

(EEAA) 

Ernando de Amorim 

Rosana Maria 

Daniel Padilha Santos 

(Sala de recursos) 

Thelma Brant 

Jusiqueila Domingues C. Mendes 

 

(Carreira Assistência à Educação) 

                         

                      Elys Costa Vellozo 

(Pais/ou responsáveis) 

 

Gabriela Costa Vellozo 

Júlia dos Santos Corrêa 

(Alunos) 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O CEF 405 Sul, ao longo destes 48 anos de existência, sempre atendeu a demanda 

apontada pela Secretaria de Educação. Inicialmente, as escolas construídas no interior das quadras 

residenciais atenderiam a comunidade circunvizinha, pois, era grande a procura por vagas em 

escolas públicas por parte da comunidade residente no Plano Piloto.  

 

3.1. Conhecendo a Comunidade (segmento aluno) 

Atualmente, percebemos que essa realidade mudou, uma vez que, desde o final da 

década de 1980, temos observado o crescimento gradativo de estudantes oriundos de outras 

regiões administrativas (RA) em nossa instituição. Hoje temos uma grande maioria de alunos 

oriundos de localidades distantes da escola, inclusive do entorno do DF.  

Essa distância física entre a escola e a família do estudante dificulta a participação da 

comunidade escolar em nossas atividades, pois o usuário da escola, em sua grande maioria, não 

se identifica com a região geográfica onde a escola encontra-se inserida, tão pouco os moradores 

da comunidade estabelecem vínculos com a instituição educacional. Além disso, boa parte dessa 

população não possui meio de transporte próprio a fim de se locomover com mais facilidade de sua 

cidade até a escola de seu (sua) filho (a). Cerca de 53% fazem uso do transporte coletivo. 

Em um questionamento feito com os estudantes constatamos que aproximadamente 

90% nasceram no Distrito Federal sendo que 56,3% dos estudantes tem três membros de sua 

família morando com você. Foi constatado também que a maioria dos estudantes moram distante 

da escola. 

Local de nascimento e moradia 

 
          Onde você nasceu? 
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Quantos membros de sua família moram com você? 

 
 
 
 
 
 
 

Qual o meio de transporte você utiliza para chegar à escola? 
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Onde você estudava no ano letivo anterior? 
 

 

 

 

 

                  Cor ou raça/faixa etária 

 

Outro item colocado no questionário foi a identificação étnico-racial do educando: 

branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Constatamos que a maioria se considera pardo. 

 
Como você se define em relação a cor ou raça? 
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Qual é a sua faixa etária? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Pelo gráfico foi diagnosticado também que a maioria dos estudantes do CEF 405 SUL 

possuem entre 13 e 15 anos.  

 

                   Uma ação de iniciativa da secretaria escolar/coordenação foi a inserção da escola no 

mundo virtual por meio de uma conta no “facebook”, do e-mail institucional e a criação de um blog, 

no qual a escola tenta diminuir a distância com as famílias, considerando que a grande maioria 

tem samartphone e acesso à internet em casa.  

                   Foi criado também neste momento de pandemia grupos de WhatsApp para facilitar a 

comunicação entre a escola e a família. A comunicação também se dará através de e-mails. Em 

virtude disso entramos em contato com grande percentual dos pais, via telefone, para certificar o 

seu e-mail e o seu número de telefone, pois, tal contato se tornou necessário e de grande 

importância neste momento tão delicado. 

 

Você tem acesso à computador? 
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Você tem smartphone? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onde você acessa a internet? 

 

 

 

Outro questionamento feito aos alunos foi o que ele costuma assistir na TV e/ou 

plataforma de internet. Constatou-se que em geral assistem filmes, novelas e séries, videoclipes 

musicais e outros. Poucos assistem documentários, programas educativos e jornais.  
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O que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet? 

 

 

                   Um dos grandes desafios dos professores é ensinar e incentivar a leitura para os 

alunos, mas ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler. Seja por prazer, seja para 

estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a 

interpretação. Infelizmente, com o avanço das tecnologias do mundo moderno, cada vez menos as 

pessoas interessam-se pela leitura.  A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos 

específicos, aprimora a escrita.  

 Analisando o questionamento e o gráfico abaixo nota-se que 51,9% dos alunos leem 

livros em geral; 26,3% adquiriram o gosto pelas revistas em quadrinho; 20,5% leem textos 

jornalísticos e 16% não lê nada. 

 

O que você tem o hábito de ler? 
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Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

 

             Foi perguntado também aos alunos quantas vezes por semestre eles vão ao cinema, 

museu, teatro ou feiras culturais. Pelo gráfico nota-se que 42,9 % dos alunos participam destes 

eventos entre uma ou duas vezes por semestre. Temos ainda um percentual de 31,4% que diz não 

frequentar nenhuma vez e 21,2% frequenta de três ou quatro vezes por semestre.  

 

O quanto você gosta de estudar ou ter aulas de cada disciplina? 
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Ao longo do questionário foi feito um diagnóstico para saber o quanto os alunos gostam 

de estudar ou ter aulas das disciplinas. Foi constatado que em geral os alunos “gostam muito” de 

estudar todas as matérias podendo ser destacadas as aulas de Educação Física, Ciências da 

Natureza e Língua Inglesa. 

 

Quanto a indisciplina sua e dos seus colegas atrapalha seu aprendizado? 

Quanto a sua indisciplina e dos seus colegas aproximadamente 50% dos estudantes 

disseram que atrapalha um pouco o seu aprendizado durante as aulas. Apenas 9,6% disseram 

que atrapalha muito. 

               

Em relação às regras de boa convivência com que frequência as situações abaixo ocorrem 
em sua escola? 

 Em geral, os estudantes cumprem as regras da escola. 

 As regras são justas e valem para todos (estudantes, professores, funcionários e diretor) 

 Há momentos e espaços destinados a discutir problemas de convivência, de disciplina e as 

regaras na escola. 

 Alguns estudantes traficam ou fazem uso de drogas ilícitas dentro da escola. 

 Os conflitos são resolvidos de forma justa para os envolvidos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

41 
 

 
 

Sobre os professores de sua turma. 
Com que frequência ocorre as situações seguintes? 

 
 Promovem atividades e aulas diferenciadas e atrativas. 

 Apoiam e incentivam os alunos. 

 São desrespeitosos com alguns estudantes. 

 Utilizam atividades avaliativas como forma de punir os estudantes. 

 Parecem estar desmotivados e sem vontade de dar aulas. 

 Propõem atividades em grupos que promovem a troca de ideias e a cooperação 

 
 

Em relação a este questionamento a maioria os alunos disseram que os professores 

“algumas vezes” promovem atividades atrativas e diferenciadas durante as aulas. Geralmente 

apoiam os estudantes e os incentivam a estudar e nunca são desrespeitosos. Disseram também 

que, em geral, os professores não utilizam atividades avaliativas como forma de punir os 

estudantes, muitos são motivados a dar aulas e propõem atividades que promovam a troca de 

ideias e cooperação. Todos estes questionamentos são essenciais para o educador rever e 

reconstruir suas práticas pedagógicas dentro da construção coletiva da PP. 

 

               A escola por meio de sua equipe gestora, professores e servidores busca estabelecer 

uma convivência tranquila e harmoniosa dentro do ambiente escolar e orienta os estudantes 

quanto à importância do cumprimento das regras, respeito mútuo, violência, discriminações e 

cuidados nas redondezas da escola. 

              Outro levantamento feito com nossa comunidade escolar, por meio de questionários foi a 

questão da violência e as discriminações sofridas no ambiente escolar.  Diagnosticamos que a 

maioria nunca foi vítima de violência na escola, embora 15,4% já sofreram violência verbal e 10,3% 

já tiveram objetos furtados dentro escola. Outros 4,5% já foram vítimas de roubo nas proximidades  
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da escola. Em relação as discriminações 85,9% disseram não sofrer nenhum tipo de discriminação 

na escola e 11,5% já foram vítimas de bullying. Dentro deste contexto a escola sempre procura 

realizar ações e projetos interventivos na tentativa de minimizar cada vez mais estas situações. 

 

 

 

Você já foi vítima de violência nesta escola? 
 

 

 

 

Quais as discriminações que você já sofreu nesta escola? 
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Como você percebe o estado das instalações das áreas adjacentes da escola? 

 
 

              Foi avaliado também pelos alunos algumas instalações da escola, tais como: laboratório 

de informática, quadra de esportes, área de recreação dos estudantes, secretaria e sala de 

recursos. Segundo eles o laboratório de informática e a área de recreação precisam melhorar. A 

quadra de esporte e a secretaria possuem boas instalações e muitos não opinaram em relação a 

sala de recursos. Porém outros disseram que a sala de recursos é muito boa. 

 
 

Sobre a nossa escola.  
Como você percebe os atendimentos e serviços a seguir? 

 

 
 
 

                  Outro dado importante no processo da avaliação da realidade diagnóstica pelos 

estudantes foi a avaliação do atendimento de vários segmentos da escola, tais como: direção, 

coordenação, serviços de secretaria, orientação educacional, qualidade das aulas, acolhimento 

dos professores e sala de recursos. Nota-se que, segundo eles, os atendimentos em geral são 

muito bons.  
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Como você considera a qualidade dos itens a seguir? 

 
 

               Em relação ao relacionamento entre os diversos segmentos da escola, mencionados no 

gráfico acima, os alunos de um modo geral consideram estes relacionamentos muito bons. 

Ressaltamos que o CEF 405 Sul trabalha em prol das regras de boa convivência procurando 

orientar os estudantes quanto à importância de um tratamento cortês e fraterno com os diversos 

segmentos da escola. 

 

3.2 – Segmento (pais/responsáveis) 

                   Foi feito um questionário com o segmento pais/responsáveis com o objetivo de coletar 

dados para traçar o perfil deste segmento e conhecer as suas opiniões a respeito do ambiente 

escolar. O primeiro questionamento foi identificar o grau do parentesco com o estudante. Pelo 

gráfico abaixo percebe-se que a maioria do questionário foi respondido pelas mães. 

 
Qual é o seu grau de parentesco com o estudante? 
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 Logo após foi possível identificar a faixa dos pais/responsáveis que participaram do 

 processo de construção da realidade escolar. A maioria dos pais/responsáveis tem entre 40 e 49 

anos. 

 
Qual é a sua faixa etária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

                    Quanto ao nível de escolaridade dos pais e/ou responsáveis constatamos que, no ano 

de 2020, 29,4% das mães, 25,4% dos pais e 9,5% dos outros responsáveis (tia/tio/avó/avô) 

possuem ensino superior completo e 23,8% das mães e dos pais possuem ensino médio completo. 

Alguns não são alfabetizados. 

Qual é o grau de escolaridade da mãe? 
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Qual é o grau de escolaridade do pai? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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

             

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento dos Estudos 
 
              A escola tem buscado incentivar e conscientizar, nos encontros pedagógicos e reuniões, 

a participação da família na vida escolar dos estudantes, principalmente na supervisão das tarefas 

domiciliares e no estabelecimento de horário de estudo. Foi questionado aos pais como eles 

incentivam seus filhos a estudar. O diagnóstico abaixo mostra que 54,8% dos pais sempre que 

oportuno conversa com seu filho sobre a importância dos estudos; 84,1% acompanha o rendimento 

escolar do filho e participa das reuniões escolares e apenas 5,6% não conseguem participar das 

reuniões escolares. 
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Com você incentiva o (a) seu (sua) filho (a) ou tutelado (a) a estudar? 

 
 
 
 
 

 

Renda Familiar 

 

Outro dado importante a ser destacado é que 23% das famílias da comunidade escolar 

tem uma renda mensal de até 02 salários mínimos e 19% tem uma renda de até um salário mínimo, 

totalizando 42%, o que pode ser considerado um rendimento baixo tendo em vista o alto custo de 

vida no Distrito Federal.  

 

 

Qual é a faixa de renda mensal da família? 
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 O que melhor te representa sobre a Associação de Pais e Mestres (APM) ou Associação 
de Pais, Alunos e Mestres (APAM)? 

 
                Outro questionamento feito aos pais e responsáveis. Aproximadamente 50% conhecem 

esta associação existente na escola, mas disseram que não quer ou não pode contribuir. Alguns 

desconhecem e outros 41% dizem contribuir financeiramente. 

 

 

O que melhor te representa sobre o Conselho Escolar? 
 
              O Conselho Escolar é a instância máxima da escola. Ele é formado por todos os 

segmentos da escola, ou seja, equipe gestora, representantes de pais ou responsável, estudantes, 

professores e servidor da carreira assistência. Seu objetivo é auxiliar na gestão escolar a partir da 

discussão de temas que direcionam as ações do estabelecimento de ensino. 

              Após este questionamento acima conclui-se que a maioria dos pais/responsáveis sabem 

o que é Conselho Escolar, mas não participam. Poucos desconhecem.  
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              Sempre que possível nos dias reservados aos dias letivos temáticas e nas reuniões de 

pais envolvendo toda a comunidade escolar a direção do CEF 405 Sul tem sempre um diálogo 

aberto com a comunidade na oportunidade de criticar, sugerir e avaliar os diversos segmentos 

existentes na escola sempre com o objetivo de construir uma escola melhor. Diante disso, no 

questionário para a construção da PP, também foi colocado em questão avaliação dos 

atendimentos e dos serviços da escola.  Em relação aos atendimentos em geral disseram que são 

muito bons e suficientes. No quesito qualidade dos serviços: a merenda é suficiente; a limpeza, 

higiene, a segurança e a reunião de pais são muito boas e a segurança nas proximidades da escola 

precisa melhorar. 

                                  Como você percebe os atendimentos a seguir? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como você percebe a qualidade dos serviços a seguir? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Esses dados são importantes para que todos os segmentos da escola possam ser 

avaliados e analisados e, ao mesmo tempo, criar instrumentos e estratégias nos diversos pontos 

que possam melhorados e, consequentemente, permear ações que contribuam na melhoria do 

ambiente escolar. 
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3.3 -  Segmento professor 

Foi feita também uma avaliação da realidade diagnóstica desta unidade escolar com 

segmento professor abordando diversos temas com o objetivo de coletar dados acerca da 

formação profissional, das práticas pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos 

professores no ano 2020.  

 

Qual o seu sexo/gênero? 

 

                   Pelo gráfico a maioria dos professores do CEF 405 Sul é do sexo feminino. 

 

Qual é a sua faixa etária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 De acordo com o gráfico a faixa etária dos professores do CEF 405 Sul está 

compreendida entre 30 e 45 anos o que corresponde a 45,5%.  
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 Outro item do questionário foi a identificação étnico-racial do professor: amarelo, branco, 

indígena, pardo e preto. Constatamos que a maioria se considera pardo. 

 

Como você se autodeclara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Foi perguntado também aos professores se eles já foram vítimas de algum tipo de 

violência na escola. De acordo com o gráfico abaixo, a maioria respondeu que nunca foi vítima de 

violência na escola, embora, 27,3% disseram que sofreram violência verbal.   

  

Você já foi vítima de algum tipo de violência na escola? 
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                Outros questionamentos (nesta ordem) foram feitos aos professores: 

 Você se sente orgulhoso de trabalhar nesta instituição? 

 Você se sente motivado e com vontade de dar aulas nesta escola? 

 Você se sente reconhecido pelo trabalho que realiza nesta escola? 

 Se pudesse, deixaria de ser professor? 

 Você se sente apoiado e orientado pela equipe escolar (direção, coordenação e orientação 

educacional)? 

 As oportunidades de estudo e reuniões pedagógicas na escola tem contribuído para o 

aperfeiçoamento do meu trabalho em sala de aula?         

 

                       

Há quanto tempo você trabalha como professor? 

 

                  Cerca de 37% dos professores do CEF 405 Sul exercem sua função há mais de vinte 

anos; 18 % de seis a dez anos e apenas 9% de um a dois anos. 
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Há quanto tempo você trabalha como professor nesta escola? 

 

               A maioria dos professores do CEF 405 Sul trabalha na escola há menos de um ano. 

Cerca de 27,3% de um a dois anos; 13,6% de três a cinco anos e 9,6% de onze a quinze anos. A 

permanência do professor na escola atua como facilitador no trabalho coletivo e pedagógico da 

escola. Diante disso a unidade escolar tem um grupo bastante representativo e comprometido com 

o fazer pedagógico. 

 

 

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

encontra neste momento? 

  

                   Analisando o gráfico grande parte dos professores ministram aulas para estudantes do 

ano escolar em que você se encontra neste momento cerca de três a cinco anos.  
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Durante os últimos três anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 

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

aprendizagem na sua área de atuação? 

 

 

  

 

 

              Outro questionamento feito aos professores foi quantas vezes por semestre eles vão ao 

cinema, museu, teatro ou feiras culturais. O gráfico mostra que 50% dos professores participam 

destes eventos mais de seis vezes por semestre.  

 

Quantas vezes por semestre você vai ao cinema, museu, teatro ou feiras culturais? 
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O que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet? 

 

                  Pelo gráfico grande parte dos professores do CEF 405 Sul costumam assistir na TV 

e/ou plataformas de internet documentários, jornais, programas educativos, esportes, séries e 

outros. 

A unidade de ensino oferece computadores aos professores? 

 

A unidade de ensino oferece acesso à internet? 
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                    Em relação a oferta de computadores 54,5% dos professores disseram que a unidade 

de ensino disponibiliza computadores para o uso deles. Cerca de 72,7% afirmam que a internet 

oferecida pela escola é de boa qualidade, embora, os outros 27,3% afirmam que a internet 

oferecida pela escola é de baixa qualidade. Partindo deste princípio a escola procura otimizar o 

trabalho dos docentes, sabendo que, atualmente os recursos tecnológicos são essenciais no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico do professor.  

 

 

Como você avalia o estado das instalações das áreas adjacentes da escola? 

 

 

                 

  Foi avaliado também as instalações da escola, tais como: laboratório de informática, quadra de 

esportes, área de recreação dos estudantes, secretaria e sala de recursos. Segundo os 

professores o laboratório de informática, a área de recreação e sala de recursos precisam melhorar.  

A sala de informática precisa-se de um profissional, revitalização do espaço e computadores novos. 

A área de recreação dos estudantes é restrita compreendendo o pátio interno, o rol de entrada da 

escola e o estacionamento frontal. Quadra de esportes realmente não tem. Os professores utilizam 

o estacionamento frontal que é adaptado para a prática de educação física. Em relação a secretaria 

a maioria disse que a instalação é suficiente. Nesta perspectiva, o CEF 405 Sul, nos últimos anos 

procurou melhorar e otimizar alguns espaços da escola.  
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Como você percebe a qualidade dos itens a seguir? 

 

     

               Em relação ao relacionamento entre os diversos segmentos da escola, mencionados no 

gráfico acima, os professores de um modo geral consideram estes relacionamentos muito bons. 

Com exceção do relacionamento entre professores que é suficiente. 

 

Como você avalia os atendimentos a seguir? 

 

                     Durante o processo da avaliação da realidade diagnóstica foi avaliado também o 

atendimento de vários segmentos da escola, tais como: direção, coordenação, secretaria, 

orientação educacional e sala de recursos. Nota-se que, segundo dos professores, os 

atendimentos da direção, da coordenação e da secretaria são muito bons e da orientação e sala 

de recursos são suficientes. A partir dessas informações é   preciso sempre rever nossas práticas 

para construir um trabalho de qualidade pautada na coletividade e no bem comum. 
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Qual é o seu grau de escolaridade? 

 

                    Segundo o gráfico acima cerca de 68,2% dos professores possuem especialização. 

Existe ainda professores com mestrado e doutorado. 

 

 

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

especialização na sua área de atuação? 

 

 

  

                 O gráfico a seguir mostra como os professores fazem o seu planejamento de aulas anual. 

A maioria segue o Currículo em Movimento do Distrito Federal. Muitos ainda seguem o livro didático 

e outros utilizam da sua autonomia para escolher o que acha mais adequado para atender o público 

de estudantes que atende. Diante disso é sabido que para se construir o planejamento é necessário 

nos nortear nos documentos nacionais e oficiais da Secretaria de Educação: currículo em 

movimento, BNCC, pressupostos teóricos, diretrizes de avaliação educacional e outros.  
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Como você faz o seu planejamento de aulas para o ano? 

 

 

Quais as ações realizadas afim de atingir os objetivos de aprendizagem não alcançados 

pelo estudante? 

 

 

                     Segundo levantamento feito com os professores, por meio do questionário da 

realidade escolar, constatamos que a maioria dos professores faz o mapeamento dos objetivos 

não alcançados de todos os estudantes e realiza ações interventivas mais de uma vez por bimestre 

afim de atingir os objetivos de aprendizagem não alcançados pelo estudante. Outros elaboram 

uma vez por bimestre uma ação interventiva para os estudantes com baixo rendimento e há ainda 

um grupo de professores que orienta o estudo individualizado e direciona a realização de um 

trabalho/teste de recuperação.  
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Qual a ocorrência das seguintes situações de acordo com as estratégias didáticas 

utilizadas em sala? 

 

 Eu incentivo que, durante as aulas, os meus alunos usem de maneira autônoma materiais 

diversos (livros, filmes, revistas, etc.) 

 Eu proponho atividades em grupo que promovem troca de ideias e a cooperação. 

 Preparo atividades diversificadas para os mais diferentes ritmos de aprendizagem. 

 Incentivo a colaboração dos meus alunos no planejamento das atividades de classe. 

 Sigo o livro didático e aulas expositivas. 

 

 

3.4 – Acompanhamento Escolar 
 

Diante de toda essa avaliação percebemos ainda que temos um percentual bastante 

significativo de estudantes que reprovaram em anos anteriores e, ainda, certo percentual que não 

tiveram nenhuma reprovação. Outros são aprovados sob regime de dependência.  

Algumas das reprovações observadas na escola nos últimos anos estão relacionadas a 

uma frequência irregular dos alunos, a falta de hábito/rotina de estudo, desinteresse e problemas 

familiares, fatores estes, que causam dificuldade aos estudantes em acompanhar os conteúdos e 

atividades trabalhadas em sala de aula. Isso colabora, significativamente, com o baixo rendimento 

e, sobretudo, com o desestímulo em relação à continuidade dos estudos. Percebe-se também que 

muitas faltas estão relacionadas com as dificuldades de transporte e problemas de saúde.  
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Diante desta realidade a escola busca sempre conscientizar o aluno sobre a importância 

do seu papel de estudante, principalmente, no que diz respeito ao cumprimento de regras/normas 

estabelecidas no ambiente escolar, hábito de estudo, respeito mútuo e cumprimento de tarefas. 

Esta questão das reprovações observadas ao longo de todo processo através da análise 

dos questionamentos infere-se na frequência irregular e na falta de rotina de estudo por parte dos 

educandos contribuindo de forma significativa para baixo rendimento dos mesmos. Diante dessa 

situação e com o objetivo de minimizar a questão das reprovações, além do atendimento normal 

às turmas, a escola oferece os reagrupamentos, os projetos interventivos e a dependência aos 

alunos matriculados no 7º ano (ou seja, a transição do 1º ao para o 2º bloco) com dependência em 

até 02 componentes curriculares desde que tenha realizado a recuperação final, visto que, os 

alunos dos 6º e dos 8º anos não são retidos (progressão continuada/Ciclos). Porém é importante 

ressaltar que quando o estudante extrapolar o percentual de faltas admitido pela LDB – Lei nº 

9.394/96 – haverá retenção em qualquer ano ou bloco. 

Todos esses dados e levantamentos feitos através dos questionários respondidos tanto 

pelos alunos quanto pelos pais/responsáveis e professores do CEF 405 Sul é possível concluir que 

através dessa pesquisa a influência no índice do IDEB que foi estabelecido na U.E na faixa de -- 

(em 2019). Para chegar ao índice, O MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de 

aprovação, reprovação e abandono) e desempenho em português e matemática no SAEB. O 

índice é divulgado a cada dois anos e tem metas projetadas até 2021, quando a expectativa, ou 

seja, a meta projetada para esta U.E é 6,5. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça 

é preciso que o aluno alcance as aprendizagens, não repita o ano e frequente as aulas.  

 

Metas projetadas em relação ao IDEB 

Ano 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Metas 
projetadas 

----- ---- 5,6 5,9 6,1 6,3 6,5 

IDEB 
observado 

----- 5,4 ---- 4,7 *   

* Em 2017 o número de participantes no SAEB foi insuficiente para que os resultados fossem divulgados. 

     

Acreditamos que a avaliação precisa ser constante, processual e contínua pautada no 

diálogo e na possibilidade da argumentação das partes para enriquecimento do todo na busca de 

soluções. 
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                A escola participa também, anualmente, da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) e da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal (OMDF). Em 

seguida, elencamos os resultados da U.E nos três últimos anos da OBMEP E OMDF: 

 

 

Ano 2017 2018 2019 

 
OBMEP 

11 menções honrosas 02 medalhas de bronze 
04 menções honrosas 

03 medalhas de bronze 
03 menções honrosas 

 
OMDF 

01 medalha de ouro 
03 medalhas de  bronze 
01 menção honrosa 
 

01 medalha de ouro 
01 medalha de prata 
01 medalha de bronze 
02 menções honrosas 

01 medalha de prata 
01 medalha de bronze 
01 menção honrosa 

 

               

                  No quadro abaixo temos o quantitativo de alunos atendidos nos últimos 05 anos pela 

sala de recursos específica de Deficiência Visual, pela sala de recurso Generalista e pela sala de 

apoio. 

 

 Quantidade de alunos atendidos/sala de recurso deficiência visual 

 

 

 

                       BV- Baixa visão                   DV/VM – Visão Monocular 

 

 

 

2015  2016  2017  2018 2019 2020 

BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego BV Cego DV/VM 

02 05 02 04 01 07 01 07 01 07 03 08 01 
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Quantidade de alunos atendidos/sala de recurso generalista/sala de apoio 

2015  2016  2017  2018  2019  2020 

Tipo  QTD  Tipo  QTD  Tipo  QTD  Tipo  QTD  Tipo  QTD  Tipo  QTD 

DI  

DM  

TGD  

DMU  

DA  

DF  

  

  

  

  

  

11  

DI  

DM  

TGD  

DMU 

DA  

DF  

ON  

TDAH  

  

  

  

09  

DI  

DM  

TGD  

DMU  

DA  

DF/ANE  

TDAH  

TOD  

DPAC  

AUTISTA 

DILEXIA  

  

  

  

41  

DI  

TDA  

TGD  

DMU  

DF/MNE  

TDAH  

TOD  

DPAC  

AUTISTA  

DISLEXIA  

ON  

AH  

  

  

  

58  

DI  

Down  

TDA  

TGD  

DMU  

DF/MNE  

TDAH  

TOD  

DPAC  

AUTISTA  

DISLEXIA  

ASPERGER  

ON  

AH  

  

  

  

54  

DI  

Down  

TDA  

TGD /AUT 

DMU  

DF/MNE  

TDAH  

TOD  

DPAC  

AUTISTA  

DISLEXIA 

DISLALIA  

ASPERGER  

ON  

AH 
DISORTOG 
OUTROS 

 
 
 
 
 
65 

 

DMU – Deficiência Múltipla                          DA – Deficiência Auditivo                      

DF – Deficiência Física                                 DI – Deficiência Intelectual            

DV- Deficiência visual                       

ON - Outras Necessidades  

TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade  

TDA -   Transtorno de Déficit de Atenção          AH- Altas Habilidades 

TOD – Transtorno opositor desafiador        DPAC – Distúrbio do Processamento Auditivo Central  
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Tendo como referência a legislação vigente e o compromisso com a Gestão 

Democrática e a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do DF, a Escola 

assume o papel de entidade transformadora da sociedade, promovendo a inclusão e o respeito à 

diversidade, devendo incentivar e promover, no estudante, o desenvolvimento de habilidades e 

competências de forma contextualizada e interdisciplinar, contribuindo para a promoção e 

integração de todos, voltando-se à construção da cidadania, não como meta a ser atingida num 

futuro distante, mas como prática efetiva. 

 

O CEF 405 Sul visa contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de 

seus direitos e deveres, capazes de atuar como agentes de transformação na realidade onde está 

inserido garantindo uma base de conhecimento que proporcione ao estudante maior 

conscientização no desenvolvimento do processo educacional, condições de acesso ao mundo do 

trabalho e continuação em estudos posteriores, buscando melhores condições de vida para si e 

sua coletividade. Por isso, são trabalhados ao longo de todo processo, valores como ética, respeito 

ao indivíduo, competência, participação, solidariedade, responsabilidade, organização, inovação e 

autonomia.  

  

           Vale salientar ainda que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, considerando as 

múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, 

físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, conforme apresentado na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, auxiliando os 

estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo para a sua formação não 

apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

5.1- Princípios da Educação Integral 

 

A ideia da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de promover a 

Educação Integral é um resgate da própria história de Brasília, que se confunde com os ideais de 

Anísio Teixeira para a escola, como um espaço de múltiplas funções e de convívio social, que 

busca o desenvolvimento integral do ser humano.  

Os princípios da Educação Integral nas escolas Públicas do Distrito Federal a serem 

observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das atividades de 

Educação Integral são: 

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

jovens, buscando dar a devida atenção a todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre 

os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve 

considerar que a aprendizagem se dá alo longo da vida, por meio de práticas educativas 

associadas a diversas áreas do conhecimento, visando ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. 

 

 Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no 

âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, em que os 

projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria 

da qualidade da educação. 

 
 Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá 

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, 

considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A 

transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da 

comunidade.  

 
 Diálogo Escola e Comunidade: 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 
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grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 

resgatando tradições e culturas populares. 

 
 Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um 

rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar e 

pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e 

quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, 

entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em 

rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo. 

 
 Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, 

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. Nessa 

ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da equipe da escola 

e da rede de ensino. 

 
 

5.2- Princípios epistemológicos 

O Currículo de Educação Básica da SEDF propõe também a sistematização e a 

implementação de um currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre 

si, podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN,1997). Esses conteúdos podem 

ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pelas escolas e em permanente 

mudança em torno dos eixos transversais além dos eixos integradores indicados pelas Diretrizes 

Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo. 

Para a efetivação desde currículo na perspectiva da integração, alguns princípios são 

orientadores dentro do Currículo: 

 

 Princípio da unicidade entre teoria e prática: para garantir a unicidade entre teoria-prática 

no currículo e sua efetividade na sala de aula, é preciso privilegiar estratégias de integração 

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

construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de 

professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de 

objetivos, reflexão sobre ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se 

pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a 
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disposição para repensar cotidianamente a organização do da aula (SULVA, 2011) com 

clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: é essencial para efetivação de 

um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema 

em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes 

que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento. A interdisciplinaridade pode acontecer em 

duas dimensões: no próprio componente curricular (intra) e entre componentes curriculares 

(inter). O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, 

pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes 

conhecimentos e áreas. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios 

dos conhecimentos e procedimentos didáticos-pedagógicos, propiciando relação entre 

dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). 

 
 Princípio da Flexibilização: o currículo define uma base comum mas garante certa 

flexibilidade para que as escolas selecionem e organizem os conteúdos considerando seus 

projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais de modo que 

enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente relevantes para a formação 

intelectual dos estudantes. A flexibilidade curricular dá abertura para atualização e a 

diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade 

em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras 

impostas pela organização de grades curriculares repletas de pré-requisitos. Ao considerar 

os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos 

saberes, ressignificando os saberes científicos e os do sendo comum. 

 
 

5.3 – Princípios da Educação Inclusiva  

 
        O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de atender 

às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, de modo a oportunizar-lhes 

condições de desenvolvimento e de aprendizagem, segundo os seguintes princípios:  

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

68 
 

 

• respeito à dignidade humana;  

• educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que 

possam apresentar;  

• direito à igualdade de oportunidades educacionais;  

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

• direito a ser diferente. 

 

               A educação inclusiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) conta com 

a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN) que tem o papel fundamental de 

consolidar as ações voltadas para a escola a fim de fortalecer a inclusão de estudantes com algum 

tipo de deficiência. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento deles, a fim de que sejam 

integrados à sociedade e adquiram independência pessoal. Todas as escolas da rede pública de 

ensino do Distrito Federal são inclusivas, ou seja, todas elas estão aptas a receber estudantes com 

deficiência, transtornos ou altas habilidades. Mesmo assim, o grande objetivo da SUBIN é 

uniformizar o atendimento das escolas para que elas estejam preparadas para receber essas 

crianças, independentemente do tipo de deficiência ou transtorno. Além disso, A SEEDF conta com 

13 Centros de Ensino Especial, acompanhados por profissionais especializados para atender cada 

tipo de deficiência, e ainda 15 instituições parceiras com atendimento exclusivo a pessoas com 

deficiência. Essas instituições contam com professores da rede pública de ensino e não recebem 

contrapartida financeira. 

               Como suporte aos estudantes da educação inclusiva que estão nas classes regulares, 

são disponibilizadas equipes de apoio à aprendizagem, orientação educacional e salas de recursos. 

Nesse sentido, esses estudantes nunca estão sós. Há sempre uma rede assessorando-os. A sala 

de recursos funciona como atendimento complementar e conta com tecnologias e acessórios 

informáticos que permitem a acessibilidade. Os professores que atuam nessas salas possuem 

formação específica e capacitação especial para desenvolver as habilidades dos estudantes e 

auxiliá-los com relação ao trabalho desenvolvido na sala regular. Além disso, há também as classes 

especiais, as quais possuem uma tipologia transitória e são destinadas àqueles estudantes que 

serão incluídos nas classes regulares, mas ainda precisam trabalhar melhor a socialização. São 

225 classes especiais em toda a rede.  Dentro da rede tem o Centro de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais de Educação (EAPE) que oferece, todos os anos, capacitação voltada para a 

educação inclusiva. Essas formações são abertas para quaisquer professores.  

                 Existe ainda dentro da Educação Inclusiva da SEEDF as adequações curriculares que 

são medidas pedagógicas que se destinam ao atendimento dos estudantes com necessidades 
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educacionais especiais de modo a favorecer a sua escolarização. Reitera-se que o currículo regular 

é tomado como referência básica e, a partir dele, são adotadas formas progressivas para adequá-

lo, a fim de nortear a organização do trabalho pedagógico de acordo com as necessidades do 

estudante. Essas adequações curriculares correspondem ao conjunto de modificações nos 

elementos físicos e materiais do ensino, bem como aos recursos pessoais do professor e ao seu 

preparo para trabalhar com os estudantes. Essas adequações são definidas como alterações ou 

recursos especiais, materiais ou de comunicação voltados a facilitar a aplicação do currículo escolar 

de forma mais compatível com as características específicas do estudante. 

                Dentro deste contexto o CEF 405 Sul procura integrar a educação inclusiva da melhor 

forma possível através de uma pedagogia diferenciada como resposta à diversidade, considerando 

a possibilidade de diferenciação de atividades propostas, o uso de materiais e de equipamentos 

necessários de acordo com as necessidades específicas identificadas em cada estudante. Desse 

modo a escola procura oferecer todo apoio aos estudantes com necessidades especiais a fim de 

promover a aprendizagem significativa de acordo a especificidade de cada aluno. Essas 

metodologias são analisadas nas coordenações pedagógicas com os professores regentes, sala 

de recursos, orientação educacional, equipe especializada de apoio à aprendizagem (pedagoga e 

psicóloga) e equipe gestora. Dessa forma, o currículo deve ser atualizado e adaptado, de forma a 

encontrar-se acessível a fim de garantir o respeito às particularidades dos estudantes e oportunizar 

condições de aprendizagem para todos. 
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6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

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

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

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

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

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

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

nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários – conforme os 

eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, 

contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis coletivos, entre 

outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação 

integral do ser humano para que possa atuar como agente de transformação social e de construção 

científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da 

permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes, preparando-os 

para a vida.  

 

6.1. Objetivo Geral: 

 

Transformar a escola num espaço aberto à inovação com a participação efetiva de todos 

os segmentos da comunidade escolar, para que propicie ao educando a construção de seu 

conhecimento de forma crítica e democrática, sendo capaz de demonstrar, por meio habilidades, 

competências e mudança de comportamento que o objetivo da Escola está sendo atingido, ou seja, 

formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel transformador da sociedade sem perder de 

vista suas limitações e potencialidades. 

 

6.2. Objetivos Específicos: 

 

 Pedagógicos 

 Elevar o índice de aprovação dos estudantes proporcionando atividades e avaliações que 

propicie o aprendizado do aluno; 

 Reduzir a evasão escolar informando aos pais e/ou responsáveis a situação do aluno e a 

importância da permanência do mesmo na escola; 
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 Diminuir gradativamente o número de estudantes aprovados no regime de dependência 

procurando resgatar, ao longo de todo o processo, os conteúdos não alcançados através de 

atividades, trabalhos e avaliações que propiciem o aprendizado do aluno; 

 Envolver a comunidade escolar no desenvolvimento e atualização da proposta pedagógica 

da escola através da aplicação de questionários e/ou reuniões (encontros/dia letivo temático) 

que possibilite analisar, criticar e sugerir ações que viabilizem a melhoria do trabalho 

pedagógico desta unidade de ensino; 

 Possibilitar condições igualitárias no exercício do pleno direito de escolarização através de 

projetos e palestras que retratem a questão das diferenças sociais, culturais e raciais dentro 

do ambiente escolar; 

 Favorecer a prática interdisciplinar através do trabalho coletivo (projetos) entre os 

professores nas coordenações pedagógicas; 

 Estabelecer uma convivência no âmbito escolar pautada no respeito mútuo e amor ao 

próximo através de miniprojetos e oficinas. 

 

 Administrativos 

 

 Incentivar a participação da comunidade nas atividades escolares por meio de encontros e 

reuniões que estimulem a importância da parceria escola/comunidade; 

 Fortalecer a participação do conselho escolar e aperfeiçoar suas ações por meio de reuniões 

periódicas; 

 Resgatar os parceiros da escola estabelecendo um bom convívio entre a escola/parceiros 

da escola; 

 Incentivar os pais e responsáveis das atividades na escola por meio de reuniões e palestras 

ressaltando a importância da participação do processo de ensino e aprendizagem do 

estudante; 

 Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão sobre liberdade com 

responsabilidade por meio do esclarecimento de direitos e deveres de cada segmento da 

escola; 

 Favorecer uma atitude sustentável no ambiente escolar através de projetos que otimizem a 

conscientização sobre o tema; 

 Otimizar o fluxo de trabalho na escola delegando as respectivas responsabilidades ao grupo; 

 Investir no fortalecimento das relações interpessoais por meio de encontros e 

confraternizações que proporcione um ambiente amigável e descontraído; 
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 Investir na melhoria das Instalações físicas da escola por meio dos recursos disponíveis na 

escola. 

 

 Financeiros 

 

 Revitalizar as contas da APM através de rifas e sorteios; 

 Utilizar os recursos do PDAF de forma otimizada procurando atender as prioridades da 

escola; 

 Investir na modernização de recursos de vídeo e áudio a partir das necessidades e da 

disponibilidade de recursos; 

 Reativar o laboratório de informática através da contratação de um servidor que tenha 

formação/curso na área (TI); 

 Promover a gestão financeira da escola de acordo com os princípios de autonomia, ética e 

moral da administração pública. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

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

brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de ensino, ao 

defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: a gestão 

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

na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber; o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a  gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; a  valorização dos profissionais do ensino e a garantia de padrão de 

qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), 

regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta Pedagógica (PP), assim como 

os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica da 

escola, como elaborarão e cumprirão o plano de trabalho, segundo a PP da unidade escolar, 

zelando pela aprendizagem dos educandos.  

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

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

considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos profissionais da educação 

na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

que define conhecimentos, competências e habilidades essenciais à formação dos nossos 

educandos no decorrer da Educação Básica, conforme com o que define o Plano Nacional de 

Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 

Federativas, assim como as PPs de todas as unidades escolares públicas e privadas voltadas à 

Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país. 

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

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

Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da Proposta Pedagógica, 

mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar 

que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico 

nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento científico, crítico e 

criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e 

socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e 

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

apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade escolar, um dos 

fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que 

ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os 

contextos e as demandas reais da escola. 

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

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

intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do desenvolvimento dos 

nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para exercerem a sua cidadania, para 

conviverem em sociedade e para se constituírem como agentes de transformação social, conforme 

proposto no Currículo em Movimento. 

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

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

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

Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação teórico-

metodológica da PP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em 

Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as 

teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a psicologia 

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

concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 

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

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

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

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

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

da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de construir aprendizagens 

cada vez mais significativas associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade 

escolar, motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, 

minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades de sucesso escolar.  

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

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

Cultural. 
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                                  Pedagogia Histórico-Crítica 

                O CEF 405 Sul busca em sua prática privilegiar a pluralidade de pensamentos e a livre 

expressão de ideias e concepções que possam contribuir para um fazer pedagógico eficaz e 

democrático partindo sempre do princípio que não se pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. Desde modo faz-se necessário a discussão na Coordenação 

Pedagógica com o corpo docente sobre as concepções teóricas do Currículo em Movimento da 

Educação Básica. Na perspectiva do Currículo em Movimento, precisamos estar sempre dispostos 

a questionar nossos saberes e nossas práticas pedagógicas; discutir a função social da escola e o 

aligeiramento dos saberes; romper com a concepção conservadora de ciência e currículo e de 

fragmentação do conhecimento e reinventar-nos, compreendendo que a educação é construção 

diária e coletiva. Por isso, é necessário, o conhecimento e a apropriação dos pressupostos teóricos 

preconizado pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF. 

Como o próprio Currículo aponta, o nosso trabalho é feito numa perspectiva de 

movimento e busca por concepções que possam enriquecer o fazer pedagógico e para isso 

acreditamos que a coordenação pedagógica é a principal ferramenta de melhoria do ensino, 

associada a uma gestão eficiente dos recursos financeiros e humanos. O Planejamento 

pedagógico torna-se fundamental para a escola por ser o elemento norteador da organização do 

seu trabalho, visando o sucesso na aprendizagem aos alunos, sendo esta, a finalidade maior da 

escola como instituição social. Esse instrumento assegura não só o sucesso da aprendizagem dos 

alunos como também a sua permanência numa escola prazerosa e de qualidade. 

A proposta pedagógica pode orientar o trabalho da escola por meio de diversas formas 

de planejamento, todas elas integradas no diálogo e na busca de solução dos problemas da escola 

com base na ação coletiva: alunos, professores, gestores, pessoal técnico administrativo e de 

apoio, pais e comunidade local. Juntos, todos estarão procurando alternativas para promover 

inovações no cotidiano escolar. Essa construção assegura que a escola deve atender mais uma 

conquista que revela o seu poder de organização, procurando cada vez mais ter autonomia em 

suas decisões. A conquista dessa autonomia é importante porque a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de nº 9394/96, não só reconhece os estabelecimentos de ensino como 

espaço legítimo para elaboração da Proposta Pedagógica como também, assegura a participação 

dos profissionais da educação no desenvolvimento dessa tarefa. 

                Assim, transformar a escola num lugar onde se desenvolvam novas experiências e 

competências é a principal parcela de contribuição para melhorar nossa sociedade. Dessa forma 

o CEF 405 Sul, dentro da pedagogia histórico- crítica, procura nortear e organizar o seu trabalho 
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pedagógico a partir da prática social dos estudantes tendo como elementos primordiais a realidade, 

as experiências e as percepções do aluno construídas e vivenciadas em toda sua trajetória pessoal 

e acadêmica. A partir daí o professor instiga o educando e orienta/organiza o seu trabalho com 

vistas ao alcance dos objetivos significativos de aprendizagem. Neste processo o professor faz a 

mediação através das suas práticas pedagógicas diárias interpretando, indicando e selecionando 

os conteúdos de forma que atenda a real necessidade do aluno. Posteriormente o professor 

identifica se o aluno de fato incorporou ou não o conteúdo trabalhado. Este é o momento da 

avaliação que traduz o crescimento do aluno, que expressa como se apropriou do conteúdo, como 

resolveu as questões propostas e como reconstituiu seu processo de concepção da realidade 

social. A partir daí o professor vai ressignificar o conteúdo trabalhado e sua prática pedagógica 

procurando alcançar os objetivos de aprendizagem que foram propostos.  

             Dessa forma, o CEF 405 Sul adota como base norteadora para gestão de seu trabalho, 

políticas, programas, projetos e objetivos que visam a formação integral humana, articuladas ao 

ambiente social de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem e, principalmente, 

daqueles beneficiados por ele. O caráter organizacional e institucional está centrado nos seguintes 

fins e propósitos: aprendizagem e formação. 

 

Psicologia Histórico-Cultural 
 

             A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável quando a 

proposta pedagógica que contempla a organização escolar considera as práticas e interesses 

sociais da comunidade. A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo 

educando, é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo 

o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a 

problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática social e 

desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o 

diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos (SAVIANI, 

2003).  

             Partindo desde princípio o CEF 405 Sul procura partir das vivências, ou melhor, da 

bagagem histórico-cultural dos educandos para desenvolver suas atividades e propostas de 

trabalho dentro da unidade. Inicialmente faz-se necessário identificar a real situação do educando 

e, posteriormente planejar, organizar, inferir e instrumentalizar o melhor meio de conduzir o 

processo ensino-aprendizagem procurando atender as necessidades e as diversidades dos 

educandos. Trabalhar com as fragilidades dos alunos faz parte do planejamento coletivo desta 

unidade para a construção da aprendizagem significativa de fato.  
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
 

A organização do trabalho pedagógico no CEF 405 Sul abrange processos e práticas 

que buscam assegurar o sucesso do aluno. A direção e vice direção, a Supervisão Pedagógica, a 

coordenação e professores trabalham, em conjunto, a favor de um planejamento pedagógico 

sistemático, coletivo e cooperativo, em consonância com a proposta curricular da escola e com 

base nos avanços e necessidades individuais dos alunos.  

Atualmente, o CEF 405 Sul, atende 426 alunos organizados no regime do 3º Ciclo das 

aprendizagens que se divide em dois blocos: 1º bloco (6º e 7º anos) no turno vespertino e 2º bloco 

(8º e 9º anos) no turno matutino conforme quantitativo de alunos/ano mencionado na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNO MATUTINO 
 

ANO ALUNOS 

8º A 25 

8º B 17 

8º C 31 

8º D 29 

9º A 23 

9º B 32 

9º C 33 

9º D 33 

TOTAL: 223 
 

TURNO VESPERTINO 
 

ANO ALUNOS 

6ºA 24 

6º B 17 

6º C 26 

6º D 27 

7º A 25 

7º B 29 

7º C 28 

7º D 27 

TOTAL: 203 
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Coordenação Pedagógica 

 

A coordenação pedagógica no CEF 405 Sul tem sido exercida por dois coordenadores, 

escolhidos no início do ano pelo grupo de professores, e cumprindo a carga horária estabelecida 

por meio de portaria. É um espaço destinado a estudo, análise de caso de alunos, agendamento 

com pais, preparação de material, discussão de temas pertinentes à prática pedagógica, troca de 

experiência, capacitações em serviço e formação. 

Coordenar práticas pedagógicas, além de se fazer presente nas situações cotidianas da 

escola, engloba estar atualizado com as políticas e orientações educacionais, buscando colocá-las 

em práticas na instituição de trabalho em consonância com a realidade da comunidade de inserção 

da escola e com o apoio do corpo docente devidamente orientado.  

O trabalho do coordenador norteia o desenvolvimento de toda a prática pedagógica no 

cotidiano escolar. A ele é atribuído funções de orientar, coordenar, propor alternativas de trabalho 

para melhorar o ensino e a aprendizagem, mediar conflitos, dialogar com as famílias, realizar 

atividades administrativas, planejar e estruturar eventos culturais e pedagógicos entre outras. 

Participam das coordenações pedagógicas todas as semanas o coordenador 

pedagógico, professores regentes, professores da sala de recurso, monitores, orientadora 

educacional, psicóloga e pedagoga, monitores e um ou mais dos membros da direção, e 

professores readaptados. 
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Plano de Ação da Coordenação Pedagógica  
 

Objetivos 
Específicos 

 

Metas Ações Estratégicas Parcerias 
envolvidas 

Público Cronograma Avaliação das 
Ações 

- Coordenar o 
trabalho 
pedagógico na 
escola otimizando 
o espaço tempo da 
coordenação 
pedagógica, 
atuando em 
sintonia com a 
Supervisão 
Pedagógica, SOE, 
sala de recursos e 
EAA.   
 
 
- Acompanhar o 
planejamento, 
execução e a 
avaliação das 
atividades 
pedagógicas. 
 
 
 
 
- Fortalecer o 
acesso as 
plataformas 
virtuais para 
incentivar o acesso 
dos discentes e 
contribuir com o 
fazer pedagógico 
dos docentes.  

-Criar   
mecanismos/estratégias 
para aumentar a 
participação dos docentes 
em 50% nas reuniões 
pedagógicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Aplicar as diretrizes   do 
Currículo em Movimento 
no planejamento em 
100% do planejamento. 
 
 
 
 
 
- Integrar a equipe 
docente em trabalhos 
pautados pelo 
compartilhamento, bem 
como pela criação e 
construção coletiva de 
conhecimentos   
desenvolvendo práticas 
pedagógicas 

- Coordenar a construção 
coletiva e a efetivação da 
proposta pedagógica curricular 
da escola a partir das políticas 
educacionais e Diretrizes 
Curriculares Nacionais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acompanhar a reestruturação 
do planejamento anual com os 
professores, o estudo e a 
reelaboração do planejamento 
anual e bimestral fazendo as 
adaptações curriculares 
adequadas para a realidade 
atual.  
 
- Promover ações de 
acolhimento dos alunos e 
professores neste momento de 
retorno às aulas remotas - não 
presenciais fortalecendo o 
ensino remoto. 
 
- Planejar ações remotas de 
revisão dos conteúdos já 
trabalhados, com auxílio de 

 Professores; 
 Equipe 
Pedagógica; 
Serviço  
Especializado 
de Apoio á  
Aprendizagem  
(SOE) 
 Gestoras 
Psicopedagoga 
Pais  
Alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudantes;  
Professores 
Familiares dos; 
Estudantes;  
Comunidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a 
Dezembro 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniões 
pedagógicas;      
Reuniões com os 
pais;  
Dados estatístico;  
Através do 
envolvimento dos 
profissionais da 
escola como um 
todo; 
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diversificadas, que 
considerem o perfil, o 
ritmo e as especificidades 
de cada estudante, 
permitindo o aprendizado 
e o acompanhamento 
mais personalizado de 
cada aluno em até 80%. 

metodologias acessíveis, 
como:  
a) atividades impressas:  
b) atividades online;  
c) vídeos curtos e explicativos, 
disponibilizados na plataforma 
Google, como youtube, 
Facebook, Grupos de 
Whatsapp ou outros recursos 
de mídia acessíveis aos 
professores e aos alunos; 
d) utilização do livro didáticos, 
na retomada das 
aprendizagens anteriores, 
especialmente aquelas que são 
essenciais para a continuidade 
do processo de aprendizagem 
dos alunos; 
f) ter o cuidado ou preocupação 
em correlacionar as atividades 
digitais às atividades impressas 
para os alunos que acesso a 
tem acesso a plataforma 
Google sempre buscando 
proporcionar igualdade e 
oportunidade a todos os 
nossos alunos. 
 
- Elaborar um cronograma de 
aulas que deverá ser passado 
via WhatsApp aos alunos e às 
suas famílias para que eles 
possam se organizar para o 
seu cumprimento na plataforma 
Escola em Casa DF – Google 
Educação. 
 
- Proporcionar ao aluno com 
necessidades especiais uma 
educação especializada 
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visando seu desenvolvimento 
sócio afetivo, físico e 
intelectual, mediante 
procedimentos didáticos com 
estratégias metodológicas 
adequadas e adaptadas ao 
momento de atendimentos 
remoto, às suas necessidades, 
num ambiente que possa ser 
acolhedor e motivador 
independente da situação 
social da família. 
 
 -- Oferecer aos estudantes 
portadores de necessidades 
especiais um ambiente 
adequado ao desenvolvimento 
de suas potencialidades.  
 
- Garantir a adequação 
curricular dos alunos 
portadores de necessidades 
especiais como facilitador da 
aprendizagem bem como o 
acompanhamento desses 
alunos pelos profissionais da 
sala de recursos. E uso de 
todos os recursos didáticos 
possíveis. 
 
- Promover debates sobre 
temas específicos como 
avaliação, planejamento, 
atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais 
especiais e temas relevantes 
através de fóruns, lives, etc. 
 
- Manter contato com os 
professores do serviço de 
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apoio especializado de aluno 
com necessidades 
educacionais especiais, para 
intercâmbio de informações e 
trocas de experiências, visando 
à articulação do trabalho 
pedagógico entre Educação 
Especial e ensino regular. 
Nesse momento de pandemia, 
essa troca de experiências se 
dará através de lives, fóruns, 
conversas pelo WhatsApp. etc.  
 
 
- Acompanhar a frequência dos 
alunos na plataforma 
diariamente   (professores 
regentes passarão o nome dos 
alunos que não estão 
acessando a plataforma para a 
supervisão pedagógica para 
entramos em contato com os 
responsáveis). 
 
 
- Auxiliar na preparação das 
pesquisas do professor, de 
forma a contribuir na produção 
dos materiais a serem 
disponibilizados aos alunos; 
 
- Acompanhamento dos grupos 
de Whatsapp, Youtube, 
Facebook, Google Classroom e 
outras mídias sociais, 
contribuindo no suporte ao 
professor, 
atendendo/auxiliando aos pais 
e alunos, de forma a ajudar o 
professor no monitoramento e 
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execução das atividades não 
presenciais. 
 
- Subsidiar o processo de 
aprendizagem em sala de aula 
fazendo a substituição do 
professor regente quando 
necessário. 
 

 
- Estimular a 
formação 
continuada da 
equipe docente e 
demais 
funcionários 
realizando 
momentos de 
capacitação 
(através da 
divulgação dos 
cursos oferecidos 
pela Eape) e 
através de 
discussões dentro   
do espaço tempo 
da coordenação 
pedagógica. 
 

 
- Capacitar os docentes 
criando mecanismos/ 
estratégias para aumentar 
a participação dos 
docentes em 50% nas 
reuniões. Pedagógicas. 
 

 
- Cursos de formação 
continuada ofertados pela 
EAPE com o objetivo de 
instrumentalizar os professores 
para o uso pedagógico da 
plataforma, além de orientar 
quanto ao uso de ferramentas e 
recursos do Google. Os cursos 
serão destinados aos 
professores regentes, 
coordenadores, professores da 
sala de recursos, orientadores 
educacionais, enfim para todos 
aqueles empenhados e 
disponíveis no crescimento 
acadêmico dos alunos. 
 
Cursos: 
- Curso GSuite 
- Curso Moodle 
- Curso Produção de Material. 

 
- EAPE 
 

 
Professores 
Equipe 
Pedagógica; 
Serviço  
Especializado de 
Apoio á  
Aprendizagem  
(SOE) 
 Gestoras 
Psicopedagoga 
 
 
 

 
Fevereiro a 

Dezembro 2020 
 

 
Reuniões 
pedagógicas;      
Reuniões com os 
pais;  
Dados estatístico;  
Através do 
envolvimento dos 
profissionais da 
escola como um 
todo; 
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- Fortalecer e 
dinamizar  
os encontros 
pedagógicos 
Para construção 
coletiva 
da PP e do 
planejamento  
das atividades  
pedagógicas. 

 
- Ampliar em 80% a 
participação de 
funcionários, pais, 
professores e alunos na 
construção efetiva do PP 
da escola.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Construção, implementação e 
avaliação da PP; 
- Organização do plano de 
ação; 
- Organização da rotina de 
trabalho. 
 
 
 
 

 
- Direção         
- Supervisão 
- Equipe de 
professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Direção 
- Supervisão 
- Equipe de 
professores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fevereiro a 

Dezembro 2020 
 
 

 

 
Reuniões 
pedagógicas;      
Reuniões com os 
pais;  
Dados estatístico;  
Através do 
envolvimento dos 
profissionais da 
escola como um 
todo; 

- Promover no 
ambiente escolar 
momentos que 
possibilitem aos 
professores, 
avaliar e repensar 
sua prática, 
almejando assim, a 
melhoria da 
qualidade do 
processo ensino 
aprendizagem. 

 
- Estimular a utilização de 
metodologias 
diversificadas, que 
atendam as diferenças 
individuais de forma que 
pelo menos 50% dos 
professores repensem o 
fazer pedagógico.  

 
- Promover nas coordenações 
pedagógicas a troca de 
experiências no que diz 
respeito a prática e estratégias 
pedagógicas, bem como, 
estimular a utilização de 
metodologias ativas.  
 
- Avaliação das ações 
pedagógicas e alterações 
destas no processo ensino-
aprendizagem quando forem 
necessárias. 

 
- Professores; 
 -  Equipe 
Pedagógica; 
 - Serviço  
Especializado 
de Apoio á  
Aprendizagem  
(SOE) 
- Gestoras 
 

 
- Alunos 

 
Fevereiro a 

Dezembro 2020 
 

 
Reuniões 
pedagógicas;      
Reuniões com os 
pais;  
Dados estatístico;  
Através do 
envolvimento dos 
profissionais da 
escola como um 
todo; 
 

 
 

 
Acompanhar o 
processo de 
ensino 
aprendizagem, 
bem como o 
rendimento dos 
alunos para 
planejar as ações 
de intervenção. 

 
- Fomentar ao longo das 
coordenações e/ou 
conselho de classe 
estratégias e/ou 
intervenções que 
viabilizem o 
acompanhamento e a 
melhoria do rendimento 
dos alunos em 50%. 

 
 - Analisar constantemente as 
fragilidades dos alunos 
propondo aos professores 
projetos interventivos a fim de 
sanar e/ou minimizar as 
dificuldades de aprendizagem 
identificadas por eles.  
 

 
Professores; 
 Equipe 
Pedagógica; 
Serviço  
Especializado 
de Apoio á  
Aprendizagem  
(SOE) 

 
- Alunos 

 
Fevereiro a 

Dezembro 2020 
 

 
Reuniões 
pedagógicas;      
Reuniões com os 
pais;  
Dados estatístico;  
Através do 
envolvimento dos 
profissionais da 
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. - Mapeamento do rendimento 
das turmas por bimestre; 
-Organização, 
acompanhamento e avaliação 
de estratégias pedagógicas 
e/ou projetos interventivos que 
busquem potencializar o 
processo ensino-
aprendizagem; 
- Análise de registros 
avaliativos; 
- Orientação e planejamento 
das atividades de recuperação 
continua. 
 

 Gestoras 
Psicopedagoga 
Pais  
Alunos 
 

escola como um 
todo; 
 

- Consolidar o 
projeto de leitura 
estimulando a 
participação do 
alunato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Desenvolver o 
letramento em todas as 
áreas do conhecimento 
respeitando a vivência e 
peculiaridade do aluno 
como ser pensante 
aumentando em 20% o 
hábito de leitura.  
 

- Planejar e articular a 
multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade como 
forma de interação para 
construção do aprendizado 
através da leitura. 

Professores; 
 Equipe 
Pedagógica; 
Serviço  
Especializado 
de Apoio á  
Aprendizagem  
(SOE) 
 Gestoras 
Psicopedagoga 
Pais  
Alunos 
 
 
 
 

- Alunos  Fevereiro a 
Dezembro 2020 

 

Reuniões 
pedagógicas;      
Reuniões com os 
pais;  
Dados estatístico;  
Através do 
envolvimento dos 
profissionais da 
escola como um 
todo; 
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Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais de educação 

 

                A valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são fundamentais 

para a construção de uma educação de qualidade. Desde modo o CEF 405 Sul procura 

proporcionar um ambiente favorável e propício para o desenvolvimento do fazer 

pedagógico dentro desta unidade de ensino. De um modo geral procura oferecer recursos 

materiais e didáticos de acordo com a demanda do docente a fim de proporcionar uma 

melhor organização e estruturação do seu trabalho pedagógico. Para estreitar e 

estabelecer laços de interação coletiva realiza confraternizações, sempre que possível 

comemora aniversários e homenageia o educador no dia dos professores. Validar e trocar 

experiências faz parte da rotina dos professores nas coordenações pedagógicas. A partir 

desta troca, quando necessário, a coordenação pedagógica, supervisão e/ou equipe 

gestora oferece suporte e apoio aos professores com maiores dificuldades procurando criar 

estratégias para minimizá-las ou até mesmo saná-las. Assim a equipe se sente segura para 

expor suas fragilidades. Sempre é aberto e proposto ao professor que tem maior afinidade 

e disposição em determinadas áreas de conhecimento o compartilhamento e troca de 

experiências através de oficinas, roda de conversa e até momentos de formação para a 

equipe como um todo. Lembrando que todas essas práticas contribuem e são de extrema 

importância para a construção da proposta pedagógica da escola. Sempre que necessário 

quando surge algum tema de relevância dentro da coordenação pedagógica que precisa 

de uma formação/discussão sobre tal, a equipe da coordenação e a supervisão está 

sempre disposta a promover momentos de reflexão e escuta quando as dificuldades 

pedagógicas são apresentadas a fim de construir e planejar coletivamente a melhor 

estratégia para resolução do problema.  Em nossa Instituição primamos pelo compromisso de 

oferecer formação de qualidade a nossos profissionais, no espaço da Coordenação Pedagógica e 

no incentivo de formações externas como as da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais em Educação). A unidade escolar incentiva e apoia os professores a 

participarem de curso de formação continuada, mas nos últimos anos, percebe-se que a 

adesão é pequena. Enfim, o CEF 405 Sul, defende uma educação de qualidade pautada 

na coletividade e na valorização do ser como um todo. 
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Metodologias de ensino adotadas 

 

         O uso de metodologias ativas no processo educativo é fundamental, uma vez que 

possibilitam o desenvolvimento da autonomia, da segurança, da autoestima, do raciocínio lógico e 

da oralidade; o aprimoramento do pensamento científico, crítico e criativo; a ampliação do 

repertório cultural e da capacidade de comunicação; a inserção na cultura digital, no 

autoconhecimento e no autocuidado. 

       As metodologias ativas favorecem, ainda, o desenvolvimento do protagonismo e da 

proatividade estudantil por meio da interação direta com os diversos objetos de conhecimentos em 

que o discente se torna o principal responsável pelo processo educativo e pela construção de 

novos saberes. 

     Desse modo, a equipe docente do CEF 405 Sul apresenta metodologias diversificadas, ou 

melhor, diferentes métodos no processo ensino-aprendizagem. Basicamente são utilizadas 

metodologias tradicionais como aula expositiva, apresentações, seminários, tarefas, leitura, 

pesquisa, trabalhos dentre outros. Sabemos que uma das principais dificuldades dos professores 

é escolher qual o melhor método de ensino para utilizar em sala de aula. Isso porque um 

determinado método funciona melhor para alguns alunos, mas pode ser menos eficaz para outros. 

Assim cada professor utiliza o melhor método em busca de atingir e motivar seu aluno, 

direcionando-o ao aprendizado. O professor tem autonomia para desenvolver metodologias 

conforme as demandas e as especificidades apresentadas pela turma. 

    Porém neste atual cenário de pandemia, o CEF 405 Sul, busca um trabalho coletivo pautado 

na divisão de trabalho a fim de buscar estratégias e metodologias que atendam a situação e a 

realidade atual. É um momento diferente e delicado com muitos desafios e descobertas. Desse 

modo a equipe docente junto com a direção, coordenação, supervisão, OE, EEAA e sala de 

recursos, dentro das suas possibilidades, procura desenvolver da melhor forma possível 

metodologias que alcancem a aprendizagem do aluno. Dentro deste contexto foi disponibilizado, 

então, pela SEEDF, a plataforma Google Classroom onde os professores procuram atender as 

demandas através de aulas síncronas, aulas gravadas, vídeos, escuta, realização de atividades, 

plantão de dúvidas, material impresso dentre outras. Segundo eles, estão aprendendo o novo e 

reinventando sempre em busca de um objetivo comum - “alcançar e acolher o aluno” - dentro deste 

contexto tão difícil pelo qual todos estão passando. 
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Organização dos tempos e espaços 

 

          Considerando a Psicologia Histórico-cultural e a Pedagogia Histórico-crítica que 

fundamentam o nosso Currículo, bem como a concepção de currículo integrado que visa superar a 

fragmentação do conhecimento, a aprendizagem linear, hierarquizada e prescritiva, torna-se 

necessário pensar na organização de uma rotina escolar com tempos flexíveis e com espaços 

associados a práxis pedagógica numa abordagem interdisciplinar e contextualizada, geradora de 

aprendizagens significativas.  

          Assim, dentro da proposta de ampliar tempos e espaços e consolidar a visão de educação 

integral e a Organização Escolar em Ciclos para a aprendizagens no DF, disposta no novo currículo 

da rede, o aluno deve ser tratado como um ser em formação, multidimensional e complexo, que 

demanda uma educação diferenciada. De tal modo, a concepção de Educação integral promove o 

conceito de mobilidade social, permitindo ao cidadão libertar-se de sua condição original e galgar 

seus objetivos, como ser agente e não um ser subjugado. Assim o conceito de Educação Integral 

prevê ainda a reorganização de tempos e espaços com a intenção de quebrar os paradigmas que 

engessam o ambiente de aprendizagem, promovendo uma atmosfera onde as características de 

cada um são devidamente valorizadas.  

          Desse modo O CEF 405 Sul procura flexibilizar o processo ensino-aprendizagem ao longo 

de todo ano letivo. Há flexibilização na organização dos horários e na utilização dos espaços no 

momento do reagrupamento e nas intervenções pedagógicas para atender a necessidade da 

proposta pedagógica construída pela comunidade escolar. Todos os espaços da escola são 

utilizados na organização e no acompanhamento pedagógico considerando as especificidades, 

experiências e necessidade de cada educando. Rotineiramente a escola utiliza seu espaço interno 

como espaço educativo mas faz uso também de espaços externos como ambientes para as 

aprendizagens participando de feiras, exposições, visitas direcionadas e palestras com objetivos 

previamente estabelecidos a fim de alcançar o educando e, consequentemente, atuar na 

construção do saber de forma significativa.  

          Dentro do processo de organização de tempos e espaços são utilizadas diversas estratégias 

pedagógicas, tais como: reagrupamentos, estudo dirigido, projetos interventivos, trabalho em 

dupla, seminários, atividades diversificadas, trabalho em grupo, oficinas e outros. Lembrando que 

o professor tem autonomia para definir as estratégias que melhor fundamentarão o seu fazer 

didático-pedagógico no cotidiano de sua de aula, devendo ser as mais diversas possíveis.   Para 

isso essas estratégias encontram-se alinhadas com as Diretrizes e as Orientações Pedagógicas 

da SEEDF.  
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Organização escolar em Ciclos 

                                                  

                  Os ciclos para as Aprendizagens representam uma forma de organização dos tempos 

e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia 

diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando promover a progressão dos 

estudantes sem prejuízo da qualidade. 

                  A proposta dessa organização escolar é atender ao desestímulo que o aluno vinha 

sofrendo dentro das perspectivas educacionais tradicionais (seriação): 

       “Os ciclos para as aprendizagens estruturam-se por meio da gestão democrática, da 

formação continuada dos (as) profissionais da educação, da reorganização dos espaços – tempos 

para o direito de todos (as) os (as) estudantes de aprender, do fortalecimento de espaços da 

coordenação pedagógica e do conselho de classe, da articulação entre os três níveis da avaliação: 

aprendizagem (avaliação do desempenho dos (as) estudantes pelos(as) professores(as), 

institucional (avaliação do trabalho pedagógico e de larga escala (avaliação externa)” (Currículo 

Em Movimento , pg. 14). 

                  Essa proposta educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica como 

espaço de formação continuada permanente e conselho de classe como instância de convergência 

de todas avaliações praticadas nas escolas cujo foco é o estudante e suas aprendizagens. Os 

ciclos estão assim organizados: 1º Ciclo é representado pelas turmas da Educação Infantil, o 2º 

Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA/1º, 2º e 3º 

anos) e o segundo bloco se constitui das turmas dos 4º e 5º anos; e o 3º Ciclo é composto, de 

igual maneira, por dois blocos: o primeiro por turmas de 6º e 7º anos e segundo turmas de 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental. 

Dentro da proposta de avaliação nos Ciclos para as aprendizagens a Secretaria do 

Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF entende que na avaliação formativa estão as 

melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

A avaliação formativa tem como foco o processo de ensino e aprendizagem e pretende 

aperfeiçoá-lo mediante o uso de uma perspectiva de interação e de diálogo, respondendo a 

professores e estudantes na lógica de feedback e da autoavaliação, bem como utilizando a 

avaliação diagnóstica como potencializadora da ação. Na concepção formativa todos são 

avaliados. 

Por sua vez, a avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início de um processo 

de aprendizagem e tem como função obter informações sobre os níveis de conhecimento, as 

aptidões e as competências dos estudantes. Todavia, a função diagnóstica deve ocorrer durante 
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todo o processo, em razão de potencializar a função formativa e ter como objetivo identificar as 

experiências e aprendizagens dos estudantes com a finalidade de favorecer a escolha do trabalho 

mais adequado. Ademais, ela tem aspecto preventivo e seus resultados servem para explorar, 

identificar, adaptar e predizer acerca das aprendizagens dos estudantes. 

Desse modo, pretende-se garantir a intencionalidade no processo de ensinar e 

aprender. É necessário, portanto, que consiga antever para planejar as situações de oferta e 

garantia das aprendizagens. Isso diz respeito ao processo formativo da avaliação (DISTRITO 

FEDERAL, 2014b). 

É importante ressaltar que não são os instrumentos ou procedimentos que definem a 

função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o docente, e o uso que faz deles (HAJI, 

2001). 

O professor tem autonomia para definir as estratégias que fundamentarão o fazer 

didático-pedagógico no cotidiano de sua sala de aula, devendo ser as mais diversas possíveis. 

Existe um rol exemplificativo e descritivo nas Diretrizes Pedagógicas do 2º e 3º Ciclos para as 

Aprendizagens e documentos oficiais da SEEDF, conforme destacamos abaixo: 

 Reagrupamentos; 

 Contrato didático; 

 Atividades diversificadas; 

 Tempestade cerebral; 

 Estudo dirigido; 

 Phillips 6/6; 

 Grupo de verbalização e de observação (GV/GO) 

 Seminário; 

 Estudo de caso; 

 Júri simulado; 

 Estudo do meio; 

 Oficina; 

 Projeto Interventivo. 
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                       Relação escola-comunidade 

 

Sabe-se que a maioria dos responsáveis comparece pouco à escola, e se reporta à 

direção da escola muitas vezes somente para resolver problemas pontuais. Boa parte do contato 

feito com os professores ocorre somente nas reuniões bimestrais ou quando os responsáveis são 

convocados pela escola ou solicitam reuniões com a equipe docente, o que ocorre comumente, por 

problemas disciplinares ou de aprendizagem diagnosticados pela escola ou pela própria família.  

                Dentro deste contexto o Centro de Ensino Fundamental 405 Sul procura realizar eventos 

com o intuito de trazer a comunidade para dentro da escola, objetivando o fortalecimento da 

parceria que se faz de extrema importância para a consolidação do trabalho pedagógico dentro da 

unidade escolar. Para tanto, além de realizar reuniões bimestrais com os pais, o CEF 405 Sul 

promove palestras com temas atuais e relevantes, realiza eventos abertos a toda a comunidade, 

como por exemplo, nossa Festa Junina e Feira de Ciências.  Desse modo buscamos ainda alcançar 

uma participação efetiva da comunidade escolar, especialmente dos pais e/ou responsáveis pelos 

alunos, nos dias letivos temáticos abordando os temas relevantes propostos pela CRE procurando 

fortalecer o elo com o corpo discente, com a finalidade única de promover uma educação de 

qualidade.  

 

                                                   

Inclusão 

 

               Sabe-se que a inclusão escolar se caracteriza na diversidade, intrínseca ao ser humano, 

e busca promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos, com ou sem 

deficiência, objetivando superar práticas discriminatórias para que os estudantes tenham suas 

especificidades atendidas. Assim sendo, é de suma relevância pensar a respeito da inclusão 

escolar, que se situa em um movimento de rompimento de paradigmas educacionais, e que leva 

em consideração a pluralidade de culturas presentes na interação humana, que vai além da 

integração de alunos com deficiência. De tal modo, a educação inclusiva defende o direito de todos 

os estudantes estarem unidos, aprendendo e participando, sem qualquer tipo de discriminação. 

Estabelece um paradigma educacional respaldado na percepção dos direitos humanos, que integra 

a igualdade e a diferença como valores inseparáveis, em razão da educação ser um direito 

fundamental e, consequentemente, à disposição de todos, sem qualquer distinção. 

                Nesta perspectiva o CEF 405 Sul trabalha a inclusão de forma conjunta junto ao serviço 

de orientação educacional, sala de recursos, EEAA, coordenação, supervisão e professores. 
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Podemos dizer que a relação dos alunos em processo de inclusão nas demais turmas regulares é 

relativamente tranquila. É feito um trabalho coletivo de conscientização das diversidades e de 

acolhimento junto aos alunos. A inclusão dentro do CEF 405 Sul tem como base a valorização da 

aprendizagem de todos os alunos num mesmo contexto educacional, se utilizando da diversificação 

dos conteúdos, das estratégias e das experiências de aprendizagem. Todas as atividades, projetos 

e estratégias adotadas dentro da unidade de ensino são adaptadas e adequadas para atender as 

necessidades de cada um. Os alunos participam de todos eventos da escola: passeios, festas, 

jogos e apresentações. Enfim a escola, ou melhor, o corpo docente e servidores procura assegurar 

e utilizar recursos educativos da melhor forma possível a fim de garantir o processo inclusivo de 

fato. Mas ao longo deste processo existe muitas barreiras e desafios que vão sendo minimizado 

com o apoio e a coletividade de todos. 

                Uma educação que não respeita a diversidade e que não valoriza o convívio e a 

cooperação entre alunos naturalmente diferentes é uma educação visivelmente contrária aos 

princípios dos Direitos Humanos. É preciso construir uma educação que, nos seus valores e 

práticas, não seja contrária a esses direitos. 

                Neste momento de ensino remoto, a equipe do CEF 405 Sul, através de ações diversas 

procura atender as necessidades dos ANEEs de modo que contemplem às suas especificidades e 

insiram dentro do processo ensino-aprendizagem atual. Ao longo deste período foi realizado um 

trabalho coletivo, junto aos alunos e aos pais, sobre a importância do acesso à Plataforma 

disponibilizada pelo ensino remoto. Para esses alunos é necessário as adaptações e adequações 

curriculares e a Sala de Recursos juntamente com a EEAA, o SOE, a coordenação, a supervisão 

pedagógica e a direção procuram dar suporte e atender as demandas solicitadas. É feito também 

aos alunos atendidos na Sala de Recursos atendimentos individuais, via google meet, cujo objetivo 

principal é auxiliar e acompanhar o aluno e, ao mesmo tempo, se sentir acolhido e incluso dentro 

do processo. 

                

 

Sala de Recurso (SR) 

 

 No CEF 405 Sul existe a Sala de Recurso para Deficientes Visuais (alunos cegos e 

baixa visão) e a Sala de Recurso Generalista (deficiências intelectuais/mentais, sensoriais 

(auditiva), deficiência múltiplas e físicas, transtorno globais do desenvolvimento). 

A Sala de Recurso para Deficientes Visuais busca dar suporte à comunidade escolar 

produzindo material adaptado, atendendo às dúvidas dos alunos (atendimento sistemático), pais, 

professores e direção. Desde 2010 a sala de recursos do CEF 405 Sul não depende mais do Centro 
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de Apoio Pedagógico (CAP) para produzir o material pedagógico solicitado pelo professor (Braille 

e ampliado) utilizado por alunos, pois, o material é produzido na própria sala de recursos da escola, 

graças ao recebimento de uma máquina impressora Braille fornecida pelo MEC. O formulário 

contínuo para a impressão, vem sendo adquirido com verbas do PDAF desde 2012. Essa 

autonomia trouxe uma independência maior no que se refere ao planejamento de atividades para 

os estudantes com deficiência visual dentro da escola. A sala de Recursos para Deficientes Visuais 

possui dois professores encarregados de produzir o material e atender os alunos com deficiência 

visual. 

Além dos deficientes visuais (cegos e baixa visão), a instituição, também recebe 

estudantes com outras necessidades educacionais especiais (ANEEs): Deficiência Física (DF), 

Deficiência Intelectual (DI), Deficiências Múltiplas (DMu), Transtornos do Espectro Autista (TEA), 

Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) e estudantes com Transtornos Funcionais. Aos ANEEs 

é disponibilizado o AEE – Atendimento Educacional Especializado. O AEE tem como objetivo 

principal acompanhar e registrar o desenvolvimento desses estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem ao longo de todo ano letivo; oferecer atendimento especializado complementar ou 

suplementar, segundo a necessidade do estudante e dar suporte aos professores regentes das 

turmas inclusivas. A princípio, a Sala de Recursos foi criada para dar suporte ao estudante cego e 

depois foi sendo revitalizada para atender a um público mais amplo. Os atuais professores da sala 

de recursos têm formação específica e se mantêm atualizadas por meio de participação nas 

coordenações coletivas específicas e integradas com a UNIEB/SEE/CRE-PP, além de 

participarem conferências, congressos e cursos de formação continuada oferecidos pela própria 

SEEDF. 

O Atendimento Educacional Especializado diferencia-se ao longo do seu 

desenvolvimento por trabalhar acolhendo as diversidades em um extenso processo educativo. 

A oferta do atendimento educacional especializado da sala de recursos é obrigação da 

escola e um direito do estudante com diagnóstico médico. Na sala de recursos os dias de 

atendimento para estudantes acontecem de acordo com portaria própria e os estudantes são 

atendidos individualmente ou em pequenos grupos, em turno contrário ao das aulas regulares, com 

atividades que complementem e promovam a inclusão do educando dentro do processo de ensino 

e aprendizagem. 

Além dos familiares desses estudantes, a sala de recursos do CEF 405 Sul também 

atende aos professores da escola. A parceria entre os professores da Sala de Recursos e o corpo 

docente tem auxiliado nas adequações curriculares que respondem às diferentes necessidades 

dos estudantes no contexto escolar, favorecendo a construção de estratégias para a melhor 

compreensão acerca das potencialidades e limitações existentes em sala de aula. No início de cada 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

16 
 

semestre, durante as Semanas Pedagógicas da escola e, semanalmente, nas coordenações 

coletivas de quartas-feiras, os professores da sala de recursos têm multiplicado informações 

importantes no intuito de dar suporte ao trabalho do professor em sala de aula, contribuindo para a 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

De fato, as salas de recursos existentes no país fazem parte de um programa do 

Ministério de Educação – MEC – intitulado Programa de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva. No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação é responsável, dentre 

outras coisas, pela implementação do programa e pela formação dos professores que trabalham 

nas salas de recursos. A formação continuada das professoras da sala de recursos propicia que 

atuem como multiplicadoras de conhecimentos atualizados, junto aos professores regentes, acerca 

das especificidades dos educandos com necessidades especiais e da legislação vigente de 

proteção a eles, no desempenho de suas atribuições interventivas, relacionais e de sensibilização 

que afastem as barreiras na elaboração de estratégias e abordagens aos educandos. 

Há também o trabalho de interlocução com o professor regente/monitores, promovido 

pela sala de recurso, tanto nas coordenações semanais quanto individualmente, na perspectiva de 

sanar dúvidas e adequar o trabalho realizado em sala de aula, atendendo à necessidade específica 

do aluno. Todo esse trabalho é devidamente registrado, tanto o atendimento aos alunos como as 

adequações curriculares, essas últimas feitas sob a orientação da sala de recurso. 

                 Nesse momento de ensino remoto os objetivos do atendimento virtual da Sala de 

Recursos Generalista se dão pela sondagem do desenvolvimento dos estudantes ANEEs, 

através do acompanhamento da realização das atividades na plataforma ou impressa. Os canais 

de mediação utilizados são: Google ClassRoom, Google Meet, WhatsApp, contato telefônico, 

mensagens de texto, chamadas de vídeo, vídeo aulas, e-mail, dentre outros. O atendimento às 

famílias, professores, coordenação e supervisão da escola são garantidos de modo a dar um 

suporte mais efetivo ao aluno, para que este alcance os objetivos pedagógicos propostos por cada 

disciplina. É necessário analisar também o material disponibilizado pelos professores para verificar 

se estão adequados às necessidades de cada aluno, visto que, cada um possui especificidades 

diferentes. O objetivo principal da Sala de Recurso, neste momento, é atuar junto aos pais e 

professores fazendo uma ponte para aproximar os alunos dos conteúdos para que estes alcancem 

o sucesso e o fazer pedagógico e, assim, se sintam acolhidos e inseridos dentro contexto escolar 

atual. 

                  A Sala de Recursos Específica DV tem atuado de forma que o aluno consiga acessar 

de forma satisfatória a Plataforma Google Sala de Aula para a realização das atividades propostas 

pelos professores, dando suporte pedagógico e sugerindo adaptações, junto aos professores, de 

material e atividades propostas na plataforma. Busca também, despertar o interesse e a 
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participação dos alunos para o atendimento remoto. Esse contato se dá por meio de telefone, 

Whatsapp, Meet, orientando os pais e alunos ANEEs a importância de usar e como utilizar a 

Plataforma Google Sala de Aula.  É feito também o atendimento individualizado, dos alunos 

DVs/BVs, a fim de que se adaptem e consigam realizar o conteúdo disponibilizado na Plataforma 

- instrumento de mediação entre professores e alunos ANEEs/responsáveis. Dentro deste 

contexto, a Sala de Recursos DV também orienta os professores regentes em relação às 

adequações curriculares para cada estudante ANEE e, ainda produz, se necessário, material em 

Braille e de apoio para os alunos DVs. Para os alunos que não têm acesso à Plataforma Google 

Sala de Aula é feito o material impresso. 

 

Serviço de Orientação Educacional (SOE)  

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) do CEF 405 Sul trabalha em parceria com 

a equipe gestora de uma forma mais abrangente na dimensão pedagógica, na implementação do 

projeto pedagógico, na busca da compreensão da realidade, dos interesses e das necessidades 

de toda comunidade escolar, pois desenvolve um trabalho integrado e efetivo, que favorece a 

formação de cidadãos críticos, competentes, reflexivos e criativos. 

 O SOE é o elo que estreita a relação com as famílias dos alunos e tem sido um suporte 

ao desenvolvimento de valores e equilíbrio no ambiente escolar. Ao identificar, prevenir e ajudar 

na superação de conflitos, o SOE atua na complementação do processo de ensino-aprendizagem, 

minimizando as dificuldades que interferem no desenvolvimento integral do estudante, com vistas 

à equidade de oportunidades sociais, à autonomia, ao acesso ao mercado de trabalho e à 

formação para o exercício da cidadania. 

O expressivo número de estudantes e seu fluxo no tempo/espaço escolar exigem do 

SOE, juntamente com os outros profissionais da unidade de ensino, a criação de estratégias cada 

vez mais eficazes para o enfrentamento de situações que colocam estudantes em vulnerabilidade, 

como por exemplo: indisciplina, dificuldades de aprendizagem, infrequência, brigas, bullying, uso 

e tráfico de drogas ilícitas, consumo abusivo de álcool, abusos e maus tratos. 

Esse serviço tem a sua fundamentação legal na Lei nº 5.564, de 21/12/68, no Decreto 

nº 72.846, de 26/09/73, e no art. 100, inciso VII da Lei Orgânica do DF. 

O SOE do CEF 405 Sul é composto por uma orientadora educacional que, além dos 

atendimentos individuais aos alunos, tem feito a parceria com o Posto de Saúde (Adolescentro) e 

com os Conselhos Tutelares sempre quando o caso exige.  

Em uma pesquisa feita junto ao SOE, constatamos que o número de atendimentos com 

os parceiros feitos por meio da articulação da orientadora proporcionou uma melhoria na qualidade 

de vida dos alunos e contribuiu para o desempenho pedagógico. Além das parcerias mencionadas 
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anteriormente, o SOE tem buscado outras parcerias com vários setores da sociedade, públicos e 

privados, para capacitação de docentes e palestras para discentes, tais como: Vara da Infância e 

Juventude, Polícia Militar/Batalhão Escolar, COMPP, Detran, Universidade de Brasília e outras. 

O SOE estabelece ainda alguns projetos, tais como: hábitos de vida saudáveis, valores, 

diversidade, hábitos de estudo, bullying e prevenção quanto ao uso de drogas que tem como 

objetivo a prevenção e a orientação em relação aos temas mencionados. Neste contexto, destaca-

se também a Semana de Educação para a Vida, onde abordamos esses temas e procuramos 

desenvolver ações que sensibilizem e conscientizem os estudantes. 

Neste momento de ensino remoto o SOE tem atuado com ações institucionais a partir 

do contato direto com os pais/responsáveis para esclarecer dúvidas a respeito do uso da Plataforma 

e do ensino remoto, bem como, informar aos mesmos a ausência do filho e não realização de 

tarefas, seja, pela plataforma ou material impresso. Este atendimento se dá por meio do contato 

telefônico, WhatsApp, mensagem de texto e e-mails. Realiza também o atendimento aos alunos e 

faz os encaminhamentos necessários a fim de atender as demandas específicas para cada caso. 

Atua também na produção de material temático como, por exemplo, escolha de representante de 

turma, para auxiliar o trabalho pedagógico como um todo. Sempre está presente nas coordenações 

pedagógicas – espaço primordial para colher as demandas junto aos docentes e, ao mesmo, dar 

as devolutivas em relação ao acompanhamento dos alunos tendo com o objetivo principal construir 

diariamente estratégias que viabilizem e alcancem os educandos dentro da proposta da nova 

realidade de ensino – “ensino remoto”. 
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Equipe Especializada de Apoio de Aprendizagem (EEAA) 

 

Além do trabalho do SOE, a escola conta com a atuação da Equipe Especializada de 

Apoio de Aprendizagem (EEAA) da SEEDF que se constitui em um serviço de apoio técnico-

pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e 

Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das 

instituições educacionais, bem como, colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de 

todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar e uma 

harmonia nas relações no ambiente da escola/família/educadores. 

Inicialmente, no ano de 2014, a escola dispunha apenas da presença semanal de uma 

psicóloga, Emanuelle Weyl da Cunha Amoury. A partir de 2017, a pedagoga Léia Cristina 

Fernandes Toledo Simões passou a compor o quadro de profissionais da escola e a atuar na 

EEAA. Em 2020 passaram atuar efetivamente somente no CEF 405 Sul. 

Dentro da perspectiva do ensino remoto, a equipe EEAA tem atuado com mapeamento 

institucional para avaliar as necessidades da escola, assessorar os professores e acompanhar os 

pais e os alunos. Esse acompanhamento tem o objetivo auxiliá-los com eventuais dificuldades de 

acesso à plataforma de estudos online, bem como, verificar a assiduidade dos alunos nas 

disciplinas e ajudá-los com suas dúvidas e demandas.  O trabalho de acompanhamento dos pais 

e alunos é realizado por meio de ligações telefônicas e contatos por mensagens de WhatsApp. Os 

trabalhos de mapeamento institucional e assessoria pedagógica são realizados por meio da 

verificação das dificuldades dos alunos nas disciplinas e da participação em reuniões com os 

professores e a direção escolar. Complementarmente, a EEAA dispõe de uma sala no Google 

Classroom, na qual são disponibilizados materiais de apoio com propósito de auxiliar a equipe 

docente quanto às necessidades de adaptações curriculares e materiais que colaborem para o 

sucesso do processo ensino aprendizagem. Além disso, a EEAA participa das reuniões formativas 

com a coordenação do SEAA, todas às sextas-feiras, bem como, lives disponibilizadas pelo serviço 

SEAA. 

 
Educadores Sociais Voluntários 

 

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

instituído pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - é considerada de natureza 

voluntária, na forma da Lei nº 9.608/1998, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim, sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão 
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e Compromisso de Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino (CRE) e o Educador 

Social Voluntário, devendo constar o objeto e as condições de suas atribuições na unidade escolar. 

A finalidade do programa é: 

 I - Oferecer suporte às atividades de Educação em Tempo Integral nas unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

II - Oferecer suporte nas turmas onde há estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro 

Autista/TEA, auxiliando-os no exercício de suas atividades diárias no que tange à alimentação, 

locomoção e higienização nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

III - Oferecer suporte no atendimento aos estudantes da Educação Infantil (creches e pré-escola) 

nas unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal. 

IV - Oferecer suporte à Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP). 

V - Oferecer suporte à Escola do Parque da Cidade (EPC/PROEM). 

VI - Oferecer suporte no atendimento das turmas de correção de fluxo do Programa Atitude nas 

unidades escolares da Rede Pública do Distrito Federal. 

VII - Oferecer suporte aos estudantes indígenas matriculados nas unidades escolares da Rede 

Pública do Distrito Federal. 

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

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

oriundos do Programa de Descentralização dos Recursos Financeiros – PDAF para cobrir as 

despesas com alimentação e transporte. O quantitativo de Educadores Sociais Voluntários, poderá 

ser ampliado, conforme a necessidade de cada Coordenação Regional de Ensino, mediante 

justificativa pedagógica da unidade escolar da rede pública de ensino, autorização dos setores 

competentes e dotação orçamentária.  

O tempo de voluntariado diário do ESV, em cada unidade escolar, terá duração de 04 

(quatro) horas, estabelecido em comum acordo com a equipe gestora. Fica vedado ao Educador 

Social Voluntário atuar em mais de uma unidade escolar, mesmo em turnos diferentes ou em dois 

turnos na mesma unidade escolar. Excetua-se a atuação numa mesma UE e em dois turnos, caso 

seja Escola do Campo. O ESV atuará na unidade escolar de segunda-feira a sexta-feira, em dias 

letivos, conforme previsto na Portaria nº 326, de 27/09/2019, que estabelece o Calendário Escolar 

2020, e em dias destinados à reposição do calendário, quando houver.  
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Atribuições dos educadores sociais voluntários: 

 

 Oferecer suporte às atividades de Educação Integral após capacitação da Equipe Gestora, 

e/ou do Coordenador pedagógico da Unidade Escolar; 

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

sociais, no uso do banheiro, na escovação dentária, no banho, nos intervalos/recreio, em 

atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar 

presentes nas atividades diárias (educação infantil); 

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

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos da unidade escolar; 

 Acompanhar os alunos nas habilidades adaptativas (higienização, locomoção e 

alimentação), bem como outras atividades voltadas para a área de Educação Especial; 

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

 Auxiliar os estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais escolares;  

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

fins de registro e/ou encaminhamentos necessários; 

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

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

 Apoiar o estudante que apresente episódios de alterações no comportamento, observando 

os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia.  

 

           São deveres do voluntário: exercer suas atribuições sob a orientação e supervisão da 

Equipe Gestora; manter comportamento compatível com a sua atividade; ser assíduo no 

desempenho de suas atividades; comunicar previamente à Equipe Gestora e/ou ao(à) 

Coordenador(a) Pedagógico(a) a impossibilidade de comparecimento; observar e respeitar as 

normas que regem a unidade escolar; reparar eventuais danos que por sua culpa ou dolo vier a 

causar à unidade escolar ou a terceiros na execução dos serviços voluntários. 

              Atualmente o CEF 405 Sul possui 05 educadores sociais voluntários que auxiliam na 

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

aos alunos com necessidades educacionais especiais e auxiliando os professores nas atividades 

pedagógicas diárias. 
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Monitores 
 
              O CEF 405 Sul aguarda um monitor para atender um aluno com necessidade educacional 
especial. 
 
 
 
Informática/laboratório 

 

Não há atendimento aos alunos na sala de informática, uma vez que não temos 

professor para essa prática específica. O Laboratório de Informática, conta com 17 computadores 

do Proinfo e um servidor, com acesso à internet aguardando um professor para esse atendimento.  

   

Sala de Leitura 

 

A Sala de Leitura – Biblioteca Benedito Rui Barbosa - conta com a atuação de 01 

professora readaptada, com um acervo Literário de 1.781 livros e funciona como um suporte à 

pesquisa, disponibilizando livros, CDs, jornais e revistas para toda comunidade escolar. Existe um 

incentivo direto à leitura e temos uma média de 50 livros literários emprestados mensalmente de 

forma espontânea. A bibliotecária se encarrega da guarda e distribuição dos livros utilizados para 

a leitura orientada pelas disciplinas de Língua Portuguesa e PDI, bem como, a distribuição e o 

recolhimento do livro didático. A sala de leitura funciona nos dois turnos:  

 

Matutino 7h30 às 12h30 (2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª) 

Vespertino 14h às 17h (2ª, 3ª e 4ª) 

 

 
Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

 

                  Deixar o aluno no centro é permitir que ele seja o protagonista da própria história e fazer 

com que ele participe de um mundo mais cidadão. Estes são alguns desafios enfrentados por nós 

dentro do processo educativo e na construção do saber.  É preciso compreender que nenhum 

aluno chega à escola sem conhecimento prévio. Sabemos que é imprescindível conhecer o aluno 

e educar a partir desse princípio. Temos que compreender que o aluno é um ser individual e deve 

ter participação ativa no processo ensino-aprendizagem. Ele sempre tem algo a contribuir. É 

preciso dar voz e vez. 
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                 A escola é um importante espaço de interação entre alunos, professores e funcionários. 

Dia a dia, cria-se um vínculo de convivência, que ao longo do tempo, vai se estreitando, tornando 

possível um a relação de reciprocidade cada vez mais significativa. É nesse contexto que o CEF 

405 Sul atua na construção de uma ação pedagógica através de um plano de trabalho coletivo 

para atuar na reorganização e ressignificação das estratégias e projetos que viabilizem a 

permanência e o êxito do aluno na escola. Durante todo o ano letivo a escola procura acompanhar 

a frequência, o comportamento e o rendimento do educando mantendo sempre o contato com a 

família. Dessa forma muitas vezes é possível identificar qual é o real motivo das faltas e do baixo 

rendimento do educando. A partir daí a escola realiza intervenções de acordo com a necessidade 

do aluno através de conversa com o responsável/aluno, conversa individual, aulas de reforço, 

acompanhamento escolar, encaminhamento ao SOE ou a EEAA, realização de projetos e palestras 

abordando diversos temas (autoestima, bullying, drogas, violência e outros) dentre outros. Neste 

caso o trato deve ser de parceria e acolhimento, nunca de punição.  

                 Desse modo é preciso levar em consideração a trajetória de vida dos alunos, avançando 

de forma significativa, de modo a evitar a evasão escolar e buscar o sucesso na aprendizagem do 

aluno colocando-o como protagonista de sua própria história.  

 

 

Projetos Específicos 

 

Para o melhor atendimento de todos os alunos do CEF 405, práticas pedagógicas 

diferenciadas são implementadas para atender as diversas necessidades e ritmos de 

aprendizagem dos alunos, com a utilização adequada de recursos didáticos e tecnologias 

educacionais. Nesse sentido, os projetos surgem na ação pedagógica como recursos capazes de 

promover vários benefícios aos alunos.  

 

Projetos/ 2020: 

 Educação Sistêmica: visa o resgate da força de cada um dentro da comunidade escolar, 

bem como, o desenvolvimento de uma postura através da disseminação de leis naturais que 

atuam nos relacionamentos humanos, e assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem e 

harmonizar as relações no ambiente da escola/ família/ educadores. 

 

 Assembleia Escolar: o projeto possibilita um momento em que todos possam expressar 

suas ideias e opiniões e, assim, criarem regras que regulam a convivência escolar e 

estratégias coletivas para a resolução de problemas e conflitos cotidianos. 
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 Hora Cívica Cidadã: momento e espaço para reflexão e desenvolvimento de atitudes de 

respeito, cidadania e sentimento de patriotismo. 

 

 Cine Ação – Cinema na Escola: este projeto visa oportunizar a aprendizagem e a 

experimentação de produção audiovisual, ampliando o horizonte cultural dos jovens, com o 

objetivo de despertar a visão crítica e o protagonismo juvenil. 

 

 FECICEF: Feira de Ciências do CEF 405 Sul – este projeto aborda as questões 

interdisciplinares relacionados às ciências. Interdisciplinar. Visa colaborar com o 

desenvolvimento do protagonismo e do método científico através da pesquisa, investigação 

e socialização dos resultados que serão apresentados pelos alunos à comunidade escolar. 

O projeto da feira de ciências permite também que os educandos coloquem a "mão na massa" 

vivenciando experiências concretas e lidando com grandes conceitos e valores científicos em 

suas próprias observações. 

 
 

 JICEF: Jogos Internos do CEF 405 Sul onde são disputadas várias modalidades esportivas 

entre cada turma e anos em seus respectivos turnos – visa a prática de habilidades físicas e 

cognitivas, autoestima, trabalho em equipe, equilíbrio emocional, respeito mútuo, 

aproximação dos alunos, solidariedade, cooperação, reconhecimento das diferenças e 

enfrentar desafios. 

 

 Projeto Ficha Literária: O projeto “Ficha Literária” tem como objeto o desenvolvimento da 

leitura em sala de aula proporcionando aos alunos o acesso à literatura de modo geral e a 

incentivar os alunos ao hábito da leitura não apenas como ferramenta de aprendizagem, mas 

como forma de vivenciar outras culturas do nosso mundo. 

 

 Relações Interpessoais na escola: Tem como temas relacionados Bullying, Cyberbullying 

e prevenção ao uso de drogas. A ideia principal do projeto é contextualizar e familiarizar todos 

com o problema, orientando sobre as causas e consequências em relação ao bullying e aos 

use de drogas e os possíveis prejuízos acadêmicos, sociais e de autoestima na vida dos 

alunos. 

 

 Lógica Matemática: “Brincando de pensar”: este projeto visa estimular o despertar dos 

estudantes para o aprendizado da Matemática por meio de instrumentos que instiguem o 
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raciocínio lógico e a criação de estratégias que facilitem a resolução de desafios propostos 

ou situações complexas do dia a dia. 

 

 Construindo meu Projeto de vida: este projeto visa introduzir a prática educativa de 

construir um projeto de vida de acordo com a realidade atual frente a situação de 

pandemia, tendo em vista que nesse momento atual os alunos possam adquirir bons 

hábitos disciplinares e possam fazer escolhas mais acertadas desenvolvendo o senso 

crítico e a reflexividade e tomem para si esta construção com uma nova meta a seguir. 

 

          Cabe ressaltar que a execução de alguns projetos mencionados, tais como Feira de Ciências, 

Jogos Internos (JICEF), hora cívica cidadã e assembleia escolar, previstos para este ano letivo 

ficarão comprometidos devido a suspensão das aulas (pandemia covid-19). Outros serão 

adaptados de acordo com a realidade atual e outros ainda serão retomados após o retorno das 

aulas com as alterações e adaptações necessárias.   
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9. CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao professor 

definir critérios para planejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na 

aprendizagem do educando. A avaliação tem como função acompanhar, orientar, regular e 

redirecionar o trabalho educativo. Para tanto, é essencial que a avaliação seja um processo global, 

contínuo e sistemático, competente e legítimo, cuja finalidade maior seja melhorar o conhecimento 

sobre as ações desenvolvidas e oferecer subsídios para a tomada de decisão. A avaliação, 

portanto, deve ser entendida como ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a 

melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, 

encontrar soluções, corrigir rumos. 

Cumpre ressaltar constante preocupação com os Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, na perspectiva da educação inclusiva, fundamentada nos princípios de 

equidade, de direito a dignidade humana, independente de comprometimentos e deficiências 

congênitas e/ou adquiridas, e com foco na Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU – 

1948, bem como a legislação específica – Resolução nº 04/2009 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (Diretrizes Operacionais para o AEE em Educação Básica) 

dentre outras legislações, Lei nº 10.845 de Março/2004 (atendimento Educacional Especializado), 

Portaria nº 554 de 26 de abril de 2000 (Comissão Braille – Normas a serem utilizadas na produção 

de material), Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, (Lei que ampara a sala de recursos a produzir 

livros didáticos e material adaptado). 

 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras 

com espírito de fraternidade. ” 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Para que a prática e os resultados do trabalho tenham êxito se faz necessária a 

observância das Diretrizes para Avaliação, e que a avaliação do aprendizado esteja em 

consonância com o trabalho realizado visando inclusive a avaliação do processo de ensino e a 

metodologia utilizada pelo professor. Tanto quanto possível pautada numa prática humanitária, 

considerando o aluno na sua pluralidade e nas suas possibilidades cognitivas e emocionais. Os 

ANEEs são avaliados de acordo com as especificidades individuais.    
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“A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que na avaliação 

formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o 

que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para 

aprender e aprender para desenvolver - se: eis a perspectiva avaliativa 

adotada. Embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende-se 

que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise qualitativa 

sobreponha-se àquelas puramente quantitativas podem realizar de 

maneira menos injusta o ato a avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a 

intervenção humana que os sistemas computadorizados não são 

capazes de atingir. ”  

 

              Diretrizes de Avaliação Educacional Triênio 2014/2016 –Versão Preliminar – SEEDF 

 

Diante disso é importante destacar que a escola implantou em 2018 a Organização 

Escolar em Ciclos para as Aprendizagens como forma de otimização dos espaços e tempos 

escolares. Essa proposta pedagógica ressalta a importância da avaliação formativa, a pedagogia 

histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, especialmente na perspectiva do trabalho coletivo 

e na aprendizagem do aluno. 

 

COMO SE DÁ A PRÁTICA AVALIATIVA  

 

Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional/SEEDF a avaliação formativa está 

entre as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

Dentro da concepção da Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens a avaliação dar-

se-á dentro de um processo formativo onde o foco é o ensino e a aprendizagem do educando. 

Diante dessa situação é necessária uma nova estruturação dentro do processo avaliativo partindo 

de uma avaliação diagnóstica no início do processo de aprendizagem e com função de obter 

informações sobre os níveis de conhecimento, as aptidões e as competências dos estudantes. 

Porém essa avaliação tem que acontecer durante todo ano, em razão de ela potencializar a função 

formativa do estudante e identificar as experiências e aprendizagens dos mesmos a fim de 

favorecer a escolha do trabalho mais adequado para o estudante e/ou grupo de estudantes. 
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Desse modo, a escola está se organizando dentro desse contexto proposto com o 

objetivo de alcançar a intencionalidade no processo de aprender e ensinar. Por isso é necessário 

planejamento contínuo e trabalho coletivo nas coordenações pedagógicas para garantir a 

execução desse processo. Em virtude disso, a escola está direcionando o seu trabalho a partir dos 

objetivos definidos no planejamento, as habilidades e as competências a serem desenvolvidas 

levando em consideração o resultado da prova diagnóstica e a real necessidade do aluno. Nesse 

contexto, os professores junto com o apoio pedagógico/coordenação da escola buscam identificar 

o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu a fim de se providenciar os meios 

necessários à continuidade de seus estudos (reagrupamentos e projetos interventivos). 

 

 

PROCESSOS E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS  

 

Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser diversificados ao longo de 

todo processo letivo. No CEF 405 Sul o professor tem autonomia para definir as estratégias que 

fundamentarão o fazer didático-pedagógico no dia a dia de sua sala de aula. Esses instrumentos 

de avaliação devem permitir ao professor colher informações sobre a capacidade do estudante, ao 

mesmo tempo, verificar os objetivos alcançados e não alcançados no decorrer do processo e, 

assim, fazer as intervenções necessárias de acordo com a necessidade de cada aluno. 

Outro aspecto importante em relação à avaliação é que além de ser diversificada deve 

ser contínua, pois, além de detectar as dificuldades de aprendizagem do educando em seu dia-a-

dia, intervém e estimula o caminhar do aluno por meio de mudanças de procedimentos, fornecendo 

dados importantes para o ajuste das ações educativas e possibilitando a tomada de decisões 

quanto à continuidade do planejamento ou da necessidade de alterações.  

Faz-se necessário também no processo avaliativo a auto avaliação que favorece o 

comprometimento e a reflexão do educando durante o processo. No entanto, há necessidade de 

que os alunos entendam os objetivos da auto avaliação em conjunto com a avaliação do professor 

para que reflitam sobre o processo de aprendizagem. Para que essa avaliação seja produtiva, os 

alunos precisam ser preparados para se auto avaliarem, no sentido de compreenderem os 

principais propósitos da aprendizagem e perceberem o que fazer para melhorá-la. 

Algumas estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores do CEF 405 Sul no 

processo avaliativo: 

 

 Observação do aluno e da turma (aspectos positivos e negativos); 

 Registro (frequência/tarefas realizadas); 
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 Contrato didático; 

 Auto avaliação; 

 Participação em sala de aula; 

 Prova oral e escrita; 

 Teste; 

 Estudo dirigido; 

 Seminário; 

 Debates; 

 Portfólio; 

 Oficinas; 

 Trabalho em grupo; 

 Grupo de verbalização e de observação; 

 Desafios; 

 Atividades diversificadas; 

 Reagrupamento; 

 Projeto interventivo. 

 

CONSELHO DE CLASSE 

 

O Conselho de classe é um momento em que a escola/equipe pedagógica irá avaliar e 

reorganizar os espaços e os tempos escolares. Momento de identificar os saberes ainda não 

conquistados, bem como, a avaliação da instituição como um todo, o reconhecimento do progresso 

do estudante, da prática que são ou não adequada para a promoção das aprendizagens do 

mesmo, entre outros. 

No conselho de classe do CEF 405 Sul reúne-se juntamente com a direção, os 

professores e toda a equipe pedagógica. É apresentada uma ata e/ou um formulário para registros 

onde é feita a análise do processo avaliativo aplicado no período referente ao bimestre. É um 

momento de interação entre os segmentos da comunidade escolar: direção, supervisão, 

coordenação pedagógica, orientação educacional (SOE), equipe especializada de apoio de 

aprendizagem (EEAA) e professores. Neste momento, discutem e avaliam as ações educacionais 

e indicam intervenções (encaminhamentos) que busquem garantir a efetivação do processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. É importante ressaltar que esses encaminhamentos 

realizados são retomados, sempre que necessário, em diferentes momentos (coordenação 

pedagógica) com o objetivo de otimizar o trabalho pedagógico dentro da escola.  
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Sabemos que o conselho de classe de acordo com as diretrizes de avaliação educacional da 

SEEDF pode ser organizado (conselho de classe participativo) em três momentos: 

 Pré-conselho; 

 Conselho de classe; 

 Pós-conselho. 

Pré-conselho:  é feito o levantamento de dados do processo de Ensino e é disponibilizado aos 

conselheiros (professores) para análise comparativa do desempenho dos estudantes, das 

observações e dos encaminhamentos didático-metodológicos realizados. É um espaço de 

diagnóstico. 

Conselho de classe: momento em que todos envolvidos no processo se posicionam frente ao 

diagnóstico e definem em conjunto as intervenções que favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Pós-conselho: momento em que as ações previstas no conselho de classe são efetivadas. As 

discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios quantitativos como: os 

avanços obtidos pelos estudantes na aprendizagem, o trabalho realizado pelo professor para que 

o estudante melhore a aprendizagem, a metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o 

desempenho do aluno em todas as disciplinas, o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as 

situações de inclusão, as questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados 

pelos docentes. 

Nesse contexto, a escola implantará a partir de 2020 o conselho de classe participativo. 

 

REUNIÃO DE PAIS 

Realiza-se, a cada bimestre, uma reunião com os pais/responsáveis com o objetivo de 

divulgar os resultados de aprendizagem dos alunos e as ações educacionais implementadas para 

a melhoria do ensino. Nessas reuniões, procura-se levantar e analisar de forma sistemática, 

indicadores de satisfação dos alunos, pais, professores e demais profissionais da escola, em 

relação à gestão, às práticas educativas e aos resultados da aprendizagem, além de promover 

parcerias com as famílias visando à melhoria da gestão escolar, ao enriquecimento do currículo e 

à aprendizagem do aluno, com vistas a prestar contas e dar transparência à gestão democrática. 

Essa avaliação institucional tem o objetivo de medir tanto a eficácia da gestão escolar quanto a 

aprendizagem dos alunos e se dá através de questionamentos, debates e sugestões na reunião 

de pais com a participação da comunidade escolar. 
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PROGRESSÃO PARCIAL COM DEPENDÊNCIA 

A Progressão Parcial com dependência deve ser ofertada nos ternos do artigo 138 da 

Resolução nº 01/2012 – CEDF. É assegurado ao aluno o prosseguimento de estudos para a 6ª, 

7ª, 8ª séries (7º, 8º e 9º anos) do Ensino Fundamental e 2° e 3° anos do Ensino Médio, quando 

seu aproveitamento na série anterior for insatisfatório em até dois componentes curriculares e 

desde que tenha concluído todo o processo de avaliação da aprendizagem. No caso da 

organização escolar em ciclos para as aprendizagens nos anos finais do Ensino Fundamental, a 

dependência ou progressão parcial será concedida nos mesmos moldes, na transição entre o 

primeiro e o segundo blocos, ou seja, do 7º para o 8º ano. Contudo o estudante retido na série, em 

razão de frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, não tem 

direito ao regime de dependência. Não se aplica tal procedimento às turmas de Correção de 

Distorção idade/série. 

Para que não se torne elemento de pseudoaprovação, ou pior, de pseudoaprendizagem, 

a progressão parcial com dependência merece atenção redobrada (Lima, 2012). É orientada pelo 

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

homologado pelo CNE. Esse documento estabelece que, no Regime de Dependência, não há 

necessidade de cumprir integralmente a mesma carga horária anual do componente curricular 

desenvolvido no ano anterior. O trabalho com pesquisas devidamente orientado pelo docente 

responsável pelo regime, supervisionado e com apresentação de resultados para a escola, poderá 

dar suporte à avaliação formativa desse processo. O estudante, quando menor, e seu responsável 

legal assinarão termo de compromisso em relação ao acompanhamento desse trabalho. Os 

docentes responsáveis pelo trabalho devem fazer constar em seus planos de ensino as estratégias, 

procedimentos e intervenções que serão realizadas no decorrer do processo. É importante ressaltar 

o que assevera a Resolução nº 7/2010 da CEB/CNE: em seu art.32, inciso VI, reitera que devemos 

assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos 

estudantes com frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas. 

Desse modo, o CEF 405 Sul, organiza a dependência através da execução de atividades, 

pesquisa e trabalhos realizados pelos alunos, sob a orientação e supervisão do professor, com o 

objetivo de atingir os objetivos de aprendizagem não alcançados no ano anterior. 
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AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA, AVALIAÇÃO EM REDE E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

               A educação está intrinsecamente ligada à avaliação. A avaliação possui três níveis: 

aprendizagem, institucional e de redes ou em larga escala. No primeiro nível, encontra-se a 

avaliação realizada pelo professor com os estudantes, acontece quase sempre na sala de aula, por 

meio dela se define o percurso e o fluxo escolar. É elaborada em conformidade com o planejamento 

escolar e o plano de trabalho do docente, tendo como base o currículo. No segundo nível, 

compreende-se como a escola se auto avalia, entendendo que a sua Proposta Pedagógica é o 

ponto de partida e de chegada. O mesmo acontece quando a SEEDF procura compreender a rede 

pública de ensino autoanalisando-se em parceria com as escolas que a integram. No terceiro nível, 

encontram-se os esforços de redes inteiras de ensino que procuram avaliar os níveis de proficiência 

de um país, estado e/ou município. Neste tipo de avaliação os instrumentos são padronizados e 

construídos em conformidade com as matrizes de referência avaliando o desempenho da unidade 

escolar. A crítica a esse item diz respeito ao fato de que estudiosos da avaliação não consideram 

que provas, exames e testes sejam capazes de mensurar a qualidade do trabalho realizado por 

professores em suas salas de aula, todavia, entende-se que os resultados e índices gerados por 

esses instrumentos podem se tornar, de fato, avaliação, quando levados para o interior da escola 

e refletidos, coletivamente, passando a cooperar com o currículo escolar ali vivenciado. 

             Partindo desde princípio, o CEF 405 Sul procura realizar o seu trabalho de forma otimista 

e objetiva para desenvolver o alcance das habilidades necessárias para tais avaliações. Sabemos 

que não basta avaliar apenas o desempenho dos estudantes, mas sim, a instituição como um todo. 

Para isso é necessário avaliar nossas práticas, o desempenho da escola e da rede dentro do 

processo educacional. No que diz respeito a avaliação da aprendizagem, a escola, nas 

coordenações coletivas e/ou conselho de classe, procura analisar sempre os resultados obtidos e 

estabelecer os encaminhamentos necessários para ampliar a melhoria dos mesmos tendo como 

foco o alcance das aprendizagens dos nossos estudantes. Em relação às avaliações em larga 

escala ou em rede (SAEB/SIPAE-DF/Prova Diagnóstica), esta U.E, analisa os dados fornecidos 

pela SEEDF e a partir desta análise procura promover ações que fortaleçam o trabalho da escola 

em busca de sanar as fragilidades e focar nas necessidades de aprendizagens de acordo com o 

resultado desempenho dos estudantes nestas avaliações. A partir daí um plano de trabalho é 

construído com a participação dos sujeitos envolvidos no processo escolar com vistas à 

manutenção do que vem obtendo êxito e melhoria do que ainda não atingiu o esperado. Esse 

processo promove as aprendizagens de forma que todos os sujeitos caminhem em busca da 

qualidade de ensino e social da escola.  
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Em nível institucional o CEF 405 Sul é caracterizado pela comunidade escolar como uma 

boa escola. De acordo com a avaliação institucional realizada em 2019 os alunos, em geral, 

consideram o CEF 405 Sul uma escola boa e organizada onde os serviços prestados pela direção, 

corpo docente, secretaria, orientação educacional, supervisão e coordenação são bons. Em relação 

à merenda disseram que é regular e precisa melhorar: “ter mais variedade e quantidade”. Segundo 

eles, o relacionamento entre colegas, professores/alunos e direção/alunos é bom. Foi perguntado 

também:  “Qual a importância do estudo para você? ”  A maioria disse que estudar é importante 

para ter um bom emprego e um futuro melhor. Outro questionamento feito foi: “Quais são as suas 

propostas para melhorar o seu desempenho escolar? “. Em geral disseram:  conversar menos, 

estudar mais, intervalo maior e realizar as atividades propostas pelos professores.  Várias foram 

também as contribuições e sugestões dadas por eles, dentre elas: implantar um laboratório de 

informática, valorizar a educação como um todo e melhorar a estrutura da rede. Eles também 

fizeram um auto avaliação. Segundo eles, grande parte, apresenta interesse pelos estudos (66%), 

desenvolve suas atividades em sala de aula e de casa (75%), estuda para as provas (72%) e 

conserva o ambiente escolar (85%). Menos de 50% organiza o horário de estudo em casa e de 

dormir e 52% tem controle do tempo no computador. Outro questionário foi aplicado aos pais para 

avaliar o trabalho desenvolvido pela escola. A maioria considera também o CEF 405 Sul uma escola 

boa em relação à organização, serviços prestados pela direção, corpo docente, secretaria, 

orientação educacional, supervisão e coordenação, limpeza, reuniões de pais, biblioteca e 

qualidade de ensino. Foi avaliada também a rotina do seu filho. A maioria ressalta que seu filho tem 

horário fixo para estudar e fazer os deveres de casa, dormir e acordar. Alguns disseram que seu 

filho tem horário fixo para assistir TV e desligar o computador. Outros não. Segundo eles, poucos 

realizam afazeres domésticos. Ao final da avaliação foi pedido que os mesmos registrassem 

sugestões e observações que julgassem pertinentes à melhoria do trabalho do CEF 405 Sul. Houve 

muitas contribuições, dentre elas: palestras motivacionais aos alunos, projetos voltados para 

mudança de hábitos, respeito ao próximo, dentre outros, importantes para o convívio social; 

substituição imediata quando há ausência de professor devido afastamento por atestado; melhores 

condições de trabalho para os profissionais da rede como um todo; maior variedade no lanche; 

laboratório de informática; mais projetos de incentivos à leitura; maior acompanhamento dos filhos 

por parte dos pais; instalação de catracas/carteirinhas na escola para melhor monitoramento dos 

pais (entrada e saída dos filhos) dentre outros. A partir daí e num processo de avaliação contínua 

e constante, incluindo a semana pedagógica, é possível avaliar, planejar e traçar ações que 

viabilizem a melhoria do trabalho pedagógico baseado na construção coletiva de uma Proposta 

Pedagógica pautada na real necessidade da comunidade escolar.  
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10. MATRIZ CURRICULAR 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL  
Educação Básica: Ensino Fundamental Anos finais – CEF 405 SUL 
Organização escolar em Ciclos para as aprendizagens 
Regime: Anual/ Ciclos                 Módulo: 40 horas                          Turno: Diurno  

CONSTITUIÇÃO DO 
CURRÍCULO 

COMPONENTE CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

ANO/3ºCICLO 
1º BLOCO 2º BLOCO 

6º 7º 8º 9º 
 
 

BASE 
 NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 
Matemática 5 5 5 5 
Geografia 3 3 3 3 
História 3 3 3 3 
Educação Física 3 3 3 3 
Ciências Naturais 4 4 4 4 
Arte 2 2 2 2 
Língua Estrangeira Moderna 2 2 2 2 

PARTE 
DIVERSIFICADA 

PD I- Ciências 1 1 1 1 

PD II- Inglês 1 1 1 1 

PD III- Arte 1 1 1 1 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (módulo-aula) 30 30 30 30 
TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-relógio) 25 25 25 25 
TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 500 
TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 1000 1000 1000 

Observações: 
→ Os três primeiros módulos-aula, de cada turno, terão a duração de 50 minutos e os três últimos, 
de 45 minutos. 
→Intervalo: 15 minutos  
→ Os horários de início e término do turno matutino: 7h30 às 12h30. 
→Os horários de início e término do turno vesper no: 13h às 17h. 
 
PARTE DIVERSIFICADA 
PD I- Ciências Projeto – Brincando de Pensar (raciocínio lógico) – 

matutino. 
Projeto – Assembleia Escolar – vespertino. 

PD II- Inglês Projeto de incentivo à leitura. 
PD III- Arte Projeto Cine Ação. 
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Organização curricular – conteúdos/objetivos da aprendizagem 

6º ANO 

LINGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Variação linguística; 
 Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos e gêneros; 
 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital 
(notícia, reportagem, crônica, comentário, charge, meme). 

 
 

 
 Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a circunstâncias da 

situação comunicativa de que participam.  
 Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de 

participação social.  
 Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de 

expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões.  

 
 Estratégias de leitura: distinção de fato, opinião e 

identificação de teses e argumentos; 
 Efeitos de sentido: conotação e denotação; 
 Estratégia de produção: planejamento de textos 

informativos, argumentativos e apreciativos (propaganda, 
artigo publicitário). 

 
 Identificar registros formal e informal de acordo com às condições de 

produção/recepção de texto 
 Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de expressar 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões.  
 Analisar, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa, a 

função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos 
Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 

 
 

 Textualização, tendo em vista as suas condições de produção, 
as características do gênero em questão, o estabelecimento 
de coesão, adequação à norma padrão 
e o uso adequado de ferramentas de edição; 

 

 
 Analisar, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa, a função e 

as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, 
Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 
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 Leitura de textos jornalísticos com ênfase em temas 

relacionados à cidadania; 
 Contexto de produção, circulação e recepção de textos e 

práticas relacionadas à defesa de direitos e à participação 
social. 

 
 Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes situações de 

participação social. 
 Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais 

 
 
 

 
 Relação entre contexto de produção e características 

composicionais e estilísticas dos gêneros (carta de 
solicitação, reclamação, petição online, carta aberta, abaixo-
assinado e proposta); 

 Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; 
substantivo; adjetivo; locução adjetiva; artigos; pronomes; 
numeral; verbos; interjeição; 

 Morfossintaxe: Sujeito simples e composto; 
 Coesão  
 Sequências textuais; 
 Modalização; 
 Figuras de Linguagem. 

 
 Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros textuais. 
 Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos 

verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc. 
 Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), 

recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de 
representação de diferentes vozes (discurso direto e indireto). 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Sistema de numeração decimal 
 Operações básicas em ℕ 
 Expressões numéricas 
 Critérios de divisibilidade 
 Múltiplos e MMC 
 Divisores e MDC 
 Números primos e compostos 
 Potenciação 
 Aproximação por uma potência de base 10 
 Radiciação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no 

mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, 
de modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e 
função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição de 
números naturais e números racionais em sua representação decimal.  

 Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 
exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias 
variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de 
calculadora. 

 Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que 
indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número 
natural qualquer é par).  

 Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações 
entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator 
de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.  

 Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. 
 Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da 

potência de 10 mais próxima. 
 

 
 Reta numérica e ordenação 
 Operações com decimais  
 Expressões numéricas 
 Sistema Monetário 

 
 Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja 

representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.  
 Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na 

representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a 
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 Introdução à Geometria 
 Par ordenado e plano cartesiano 
 Polígonos e diagonais 
 Prismas e Pirâmides (Elementos e planificação) 

potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e 
arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso 
de calculadora. Aproximação de números para múltiplos de potências de 10.  

 Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas 
de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver 
problemas e desenvolver a percepção espacial. Polígonos: classificações 
quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e ao paralelismo 
e perpendicularismo dos lados. 

 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas 
representações no plano como em faces de poliedros.  

 Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas 
dos lados e dos ângulos.  

 Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, 
com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais. 
 

 

 Uso da régua e transferidor  

 Desenho com esquadros 

 Classificação de polígonos 
 Cálculo do perímetro e área 
 Cálculo do volume do prisma e cilindro. 
 Unidades de medidas  
 Escalas em mapas 

 
 Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 

ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas 
representações no plano como em faces de poliedros.  

 Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas 
dos lados e dos ângulos.  

 Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e 
a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. 
Construção de figuras semelhantes: ampliação e redução de figuras planas em 
malhas quadriculadas  

  Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de 
redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias 
digitais. Construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de 
réguas, esquadros e softwares 
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 Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para 
representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de 
quadriláteros, entre outros. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, 
massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e 
volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, 
inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou 
relacionadas às outras áreas do conhecimento. Ângulos: noção, usos e medida  

 Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras 
geométricas.  

 Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos 
e em situações reais, como ângulo de visão.  

 Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou 
tecnologias digitais. Plantas baixas e vistas aéreas  

 Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um 
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus 
lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, 
o que não ocorre com a área. 

 

 Frações 
 Operações com frações 
 Potenciação com frações 
 Porcentagem 
 Probabilidade 
 Tabela de frequência 
 Gráfico de Barras e setores 
 Fluxograma 

 
 

 Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de 
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.  

 Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas 
formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas 
representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a 
pontos na reta numérica.  

 Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma 
quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de 
calculadora.  

 Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com 
números racionais positivos na representação fracionária. Operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números racionais 
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 Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na 
representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a 
potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e 
arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso 
de calculadora. Aproximação de números para múltiplos de potências de 10. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia 
de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, 
entre outros. 

 Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número 
racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número 
com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. Leitura e 
interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou múltiplas) 
referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas  

 Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, 
eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico.  

 Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre 
contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre 
outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos 
e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. Coleta de 
dados, organização e registro Construção de diferentes tipos de gráficos para 
representá-los e interpretação das informações  

 Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas 
pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação 
e interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. 
Diferentes tipos de representação de informações: gráficos e fluxogramas. 

  Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações 
entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades 
considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma 
empresa etc.). 

 
 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

73 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Estudo da ecologia. 
 Ciclos de vida dos vegetais e animais.   
 Transferência de energia. 
 Cadeia alimentar.  
 Relações ecológicas: harmônicas e desarmônicas.  

 
 
 
 

 Compreender a natureza como um todo e o ser humano, em sociedade, como 
agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com 
os demais seres vivos e outros componentes do ambiente; 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos associados a energia, matéria, 
transformação, espaço, tempo, sistemas, equilíbrio e vida; 

 Pensar de maneira lógica sobre os fatos cotidianos e a resolver problemas 
práticos simples. 

 
 Tipos de solo. 
 Cuidados e recuperação do solo. 
 Destino do lixo. 

 
 
 
 
 

 
 Respeitar a natureza, observando as intervenções do homem ambiente e as 

consequências que as explorações irracionais dos recursos naturais podem 
causar. 

 Manejar materiais e montagens de experiências simples com a supervisão do 
professor. 

 Identificar as relações entre água, calor, luz, seres vivos, solo outros materiais 
a fim de entender os aspectos da dinâmica ambiental. 

 
 A água e seu ciclo natural. 
 Mudanças de estado físico.  

 
 

 
 
 

 
 Respeitar a natureza, observando as intervenções do homem ambiente e as 

consequências que as explorações irracionais dos recursos naturais podem 
causar. 

 Manejar materiais e montagens de experiências simples com a supervisão do 
professor. 

 Identificar as relações entre água, calor, luz, seres vivos, solo outros materiais 
a fim de entender os aspectos da dinâmica ambiental. 
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 O ar e o universo. 
 As camadas da atmosfera. 
 Do que é feito o ar. 

 
 

 

 
 As observações do cotidiano para compreender que o ar existe e como 

influencia nossa vida. 
 Os desequilíbrios que provocamos na atmosfera e como isso tem afetado a 

vida na Terra. 
 Que medidas podemos tomar para evitar as consequências desses 

desequilíbrios. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 ATLETISMO:  

o Origem e desenvolvimento dos esportes;  
o Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na 

escola;  
o Diversidade e características gerais das modalidades  
      esportivas;  

 
 ESPORTES COM ÊNFASE NO MOVIMENTO DE ARREMESSO: 

HANDEBOL E QUEIMADA (EM DIVERSOS TIPOS) 
o História  
o Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na 

escola;  
 

 ESPORTES DE PRECISÃO  
o Boliche, Bocha, Tiro, Tiro com Arco, etc.  

 
JOGOS COOPERATIVOS 

 
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo 

aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas.  

 Desenvolver habilidades básicas inerentes às modalidades propostas.  
 
 
  

 

 
 FUTSAL/FUTEBOL  
 Origem e desenvolvimento do esporte;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais da modalidade 

esportiva;  
 

 BASQUETE  

 
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 

 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas,  
 Compreender os aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e 

táticos das modalidades praticadas.  
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 Origem e desenvolvimento do esporte;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais da modalidade 

esportiva;  
 

 ESPORTES TÉCNICO-COMBINATÓRIOS  
 Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Nado Sincronizado, 

Saltos Ornamentais.   
 
 GRUPOS MUSCULARES (DORSAIS, LOMBARES, 

ABDOMINAIS, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES). 

 Desenvolver habilidades básicas inerentes às modalidades propostas.  
 Experimentar atividades com alongamento e exercícios físicos percebendo a 

relação com o próprio corpo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ATIVIDADES CIRCENSES  
 Origem, desenvolvimento e características gerais das artes 

circenses;   
 Atividades circenses (malabares, acrobacias e pirâmides);  

 
 CAPOEIRA  
 Origem e desenvolvimento da capoeira no Brasil  
 Características gerais da capoeira (códigos, rituais, elementos 

técnico táticos, musicalidade e indumentária)  
 

 PARALIMPÍADAS  
 História  
 Tipos de deficiência  

 
 ESPORTES ADAPTADOS:  

 
 Aprender movimentos característicos da arte circense, compreendendo sua 

história e principais características.  
 Conhecer as características e fundamentos básicos da capoeira como cultura 

corporal afro-brasileira.  
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo 

aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas.  

 Desenvolver o respeito às particularidades de cada indivíduo.  
 Trabalhar o uso de outros sentidos na percepção do espaço. 
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 Origem e desenvolvimento dos esportes;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais das modalidades 

esportivas. 
 

 ESPORTES DE REBATIDA:  
 Vôlei  
 Tênis de quadra  
 Tênis de mesa  
 Badminton  
 Origem e desenvolvimento dos esportes;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais das modalidades  

esportivas;  
 Características gerais das práticas corporais de aventura 

urbanas;  
 Adaptação de práticas corporais de aventura urbanas no 

contexto da escola.   

 

 
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo 

aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas.  

 Conhecer e vivenciar práticas corporais de aventuras urbanas. 
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HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
              História e tempo 

 A questão do tempo, sincronias e diacronias; reflexões sobre 
o sentido das cronologias. 

 
 Fontes e conhecimento em História 

 Formas de registro da História da produção do conhecimento 
histórico. 

 
             Os primeiros povoadores da Terra 

 As origens da humanidade, seus deslocamentos e os 
processos de sedentarizarão. 

 

 
 Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 

periodização dos processos históricos; 
 

 Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das 
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e 
épocas distintas; 

 
 Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e 

sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação. 
 
 

 
 Primeiros povoadores da América 
 Egito e Kush 
 Mesopotâmia 

Os Povos da Antiguidade na África (egípcios) e no Oriente 
Médio (mesopotâmicos). 

 
 

 
 Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano; 
 Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes 

tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos 
africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas; 

 Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano; 
 Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no 

Oriente Médio, distinguindo alguns significados presentes na cultura material 
e na tradição oral dessas sociedades. 
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 O mundo grego e a democracia. 

 

 
 Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição 

Ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. 
 Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas 

transformações políticas, sociais e culturais. 
 Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia 

e Roma Antigas. 
 

 
 Roma: Monarquia, República e Império. 
 O Império Romano. 

O Ocidente Clássico: aspectos da cultura na Grécia e em 
Roma; 
As noções de Cidadania e política na Grécia e em Roma; 
Domínios e expansão das culturas grega e romana; 

             Significado do conceito de “Império” e as lógicas de  
             de conquista, conflito e negociação dessa forma de  
             organização política. 
 

 
 Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações 

sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. 
  Conceituar “Império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes 

formas de equilíbrio entre as partes envolvidas. 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
  Origem e o conceito das Artes 
 Visuais: Arte Rupestre; 
 Elementos Visuais 
 Arte Regional - Produção em Brasília; 
 Modalidades da Linguagem Visual: (desenho, pintura, 

escultura, fotografia, arquitetura, gravura); 
 Identidade Cultural, aspectos culturais Mundiais e 

Regionais); 
 Matrizes Culturais Brasileiras: Arte Indígena, Arte Africana e 

Arte Europeia e de Imigrantes; 
 Arte e comunicação: Expressões do Teatro, Música, Cinema, 

Publicidade, Poesia, Literatura e 
 Dança; 
 História da Arte: Egito - Grécia –Roma; 
 Arte na Idade Média; 

 
 PDA OU PD3 
 Atividades Complementares da disciplina de Artes: 

 
 O mundo das maquetes e Miniaturas 
 O mundo da Fotografia 
 O mundo do Cinema 
 O mundo dos Museus 

 

 
 Orientação espacial 
 Reconhecimento de materiais e uso de régua e compasso 
 Produção Artística 
 (Maquetes e Desenhos)  

 
 Reconhecimento dos períodos históricos da Arte - Desenvolver capacidades de 

leitura e análise 
 Produção Artística em pintura 

 
 Reconhecimento dos períodos históricos da Arte - Desenvolver capacidades de 

leitura e análise 
 Produção Artística em Escultura 

 
 Reconhecimento de Gêneros Musicais 
 Desenvolver capacidades de leitura e análise 
 Produção de Cartazes 
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
  Informações pessoais 
 Pronomes  
  Vocabulário diverso: 

 
 Números  
 Membros da família 
 Países e nacionalidades 
 Profissões 
 Partes da casa 
 Gostos e preferências  
 Rotina 
 Comida 
 Roupas 
 Lugares  
 Meios de comunicação 
 Meios de transporte 

 
 Verbos 
 Verbo to be  
 Presente Simples 
 Advérbios de frequência 

 Demonstrar respeito e empatia na língua estudada.  
 

 Reconhecimento de palavras cognatas, mobilização dos conhecimentos 
prévios. 

 
 Fazer e responder perguntas. 

 
 Produção de pequenos diálogos. 

 
 Compreender itens lexicais.  

 
 Posicionar-se frente ao texto lido de forma crítica e reflexiva. 

 
 Funções e usos sociais da língua estudada. 
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GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

  
  
  

 Compreender o espaço geográfico 
 

 Representar o espaço geográfico  
 

 Produzir o espaço Geográfico. 
 

 Os movimentos da Terra e seus efeitos.  
 

 Os elementos naturais do Brasil e as diferentes paisagens 
naturais.  
 

 Os impactos ambientais na biodiversidade.  
 
 

 
  
  
  
   
  
  
  
  

 Reconhecer a importância da Geografia e dos conceitos de lugar, paisagem e 
espaço geográfico para a compreensão do mundo em que vivemos.  

 Desenvolver conceitos básicos de Geografia, descobrindo o espaço 
geográfico e identificando-o em seu cotidiano, para então analisar as 
relações socialmente construídas ao longo do processo histórico.  

  Iniciar aprendizado cartográfico desenvolvendo habilidades de localização e 
orientação a partir de elementos naturais/humanos e sistemas de referências 
espaciais e compreendendo a dinâmica terrestre. 

  Reconhecer a importância dos mapas para os diferentes usos no cotidiano e 
para o estudo do espaço geográfico.  

 Compreender o conceito e a importância da projeção cartográfica na 
produção de mapas.  

 Compreender o conceito de escala cartográfica. 
 Observar e identificar elementos que representam, simbolicamente, as 

características e localização dos lugares.  
 Compreender como os grupos humanos, em diferentes culturas e períodos da 

história, produzem e transformam o espaço geográfico por meio do trabalho, 
com aplicação de técnicas e tecnologias. 

 Conhecer e caracterizar os movimentos da Terra e sua estrutura. 
 Compreender a importância dos movimentos de rotação e translação das 

condições atmosféricas e do clima em escala global.  
 Reconhecer a existência de diferentes zonas térmicas, compreendendo os 

fatores que explicam as diferenças entre elas.  
 Relacionar as zonas térmicas a ocorrência dos principais tipos de clima do 

mundo.      
 Compreender as dinâmicas relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia.  
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 Problematizar alterações nas dinâmicas naturais produzidas pelas 
sociedades com fins econômicos, sociais e culturas e seus impactos 
ambientais e a transformação das paisagens.  

 Sensibilizar o aluno para a importância da água no seu dia a dia.  
 Identificar as formações vegetais existentes no planeta, fazendo uma relação 

com os lugares e os seus respectivos climas.  
 Observar a importância dos solos para o desenvolvimento das atividades 

humanas e para o equilíbrio ambiental.  
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7º ANO 

LINGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Organização temporal no texto narrativo: conto (tipologia 

textual narração). Uso do discurso direto e indireto na 
narrativa. 

 Fonologia: acentuação gráfica. 
 

  Morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do 
adjetivo; número do artigo. 

 
 Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. 
 

 

 
 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, 

sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, 
bem como de acolher interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os 
quando necessários. 

 Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do adjetivo; 
gênero e número do artigo. 

 
 

 
 

 Carta pessoal e e-mail (estratégia de escrita: textualização, 
revisão e edição.  

 
 Morfologia: verbo, advérbio e preposição. 

 
 Morfossintaxe: classificação do sujeito e predicativo do 

sujeito 
 
 

 
 

 Estratégia de produção; planejamento de textos informativos, argumentativos 
e apreciativos. 

 Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações. 
 

 Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas 
à defesa de direitos e à participação social. 

 Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, a estrutura 
básica da oração: sujeito, predicado e complementos. 
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 Relação entre contexto de produção e características 
composicionais e estilísticas dos gêneros (carta de 
solicitação, reclamação, petição online, carta aberta, abaixo-
assinado e proposta) 

 
 Sintaxe: 

Frase, oração, período e classificação do predicado  

 
 

 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, 
sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, 
bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os 
quando necessário. 

 
 Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de 

predicação completa e incompleta; intransitivos e transitivos. 
 
 

 
 Leitura de textos jornalísticos com ênfase em questões de 

gêneros na contemporaneidade.  
 

 Textualização, tendo em vista as suas condições de 
produção, as características do gênero em questão, o 
estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o 
uso adequado de ferramentas de edição. 

 
 3. Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais, 

integrais e acessórios da oração. 

 
 Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, 

sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, 
bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os 
quando necessário. 

 
 Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo 

investigativo etc., de forma a identificar os recursos utilizados para impactar/ 
chocar o leitor que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do 
fato noticiado. 

 
 Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e 

tempos verbais, concordância nominal e verbal, pontuação. 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

 Reta numérica e números inteiros 
 Operações básicas em ℤ 
 Expressões numéricas 
 Potenciação em ℤ 
 Ordenação em ℚ 
 Operações básicas em ℚ 
 Potenciação em ℚ 
 Conceito de variável 

 
 Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o 

histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que 
envolvam adição e subtração.  

 Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, 
resultado da divisão, razão e operador.  

 Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los 
a pontos da reta numérica. 

 Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a 
relação entre elas e suas propriedades operatórias.  

 Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números 
racionais. Álgebra Linguagem algébrica: variável e incógnita. 

 Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para 
expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 

 
 

 Sequências numéricas 
 Equações do 1º grau 
 Inequações do 1º grau 
 Sistemas de equações do 1º grau 
 Problemas do 1º grau 
 Ângulos 
 Soma dos ângulos internos a um polígono 

 
 

 
 Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para 

expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. 
 Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o 

conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também 
nas artes e na literatura.  

 Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em 
sequências numéricas.  

 Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a 
regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes. 
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 Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando 
sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 

 
 

 
 Razão e Proporção 
 Proporcionalidade 
 Porcentagem 
 Média aritmética e Média ponderada 
 Tabelas e Gráficos 

 
 Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que 

lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, 
cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre 
outros.  

 Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a 
fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três 
partes da mesma ou três partes de outra grandeza. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando 
sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 

 Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por 
uma transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica. 

 Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem 
cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de 
ocorrências.   

 Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística 
como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-
lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados.  

 Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando 
a necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para 
comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de 
planilhas eletrônicas. 

 Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados 
pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização. 
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 Plano Cartesiano e Polígonos 
 Ampliação e Redução de figuras 
 Construção de polígonos 
 Figuras espaciais 
 Cálculo de volumes 

 
  Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, 

decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um 
número inteiro.  

 Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em 
relação aos eixos e à origem.  

 Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e 
reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria 
dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, 
elementos arquitetônicos, entre outros. 

 Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar 
geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas 
que envolvam objetos equidistantes. 

 Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de 
existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das 
medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.  

 Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na 
construção de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e 
outras) ou nas artes plásticas. 

 Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos 
em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do 
conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 

  Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos 
retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico 
e centímetro cúbico). 
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CIENCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Características dos seres vivos. 
 Níveis de organização dos seres vivos. 
 Células animal e vegetal. 
 Noções de origem da vida. 
 Evolução dos seres vivos. 
 Ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck. 
 Seleção natural e evolução das espécies. 
 Variação genética. 
 Mutações aleatórias 
 Ancestral comum 
 Seleção natural, ambiente e adaptação 
 Surgimento de novas espécies. 
 Classificação dos Seres Vivos. 

 Vírus: estrutura viral e características gerais; 
 Doenças humanas virais. Soro e Vacina. 
 Doenças virais e bacterianas. 
 Características gerais e noções fisiológicas dos Reinos 

Monera, Protoctista e Fungi. 
 Parasitologia: endoparasitas e ectoparasitas humanos. 

 Diversidade das plantas. 

 Classificação. 

 Órgãos das plantas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. 

 Descrever o ciclo vital dos seres vivos (animais e vegetais): nascimento, 

crescimento, reprodução e morte.  

 Comparar animais e vegetais quanto à obtenção de alimentos, reconhecendo 

os vegetais como seres vivos que fabricam seu próprio alimento e os animais 

como dependentes de outros seres vivos para sua alimentação.  

 Agrupar organismos invertebrados ou vertebrados de acordo com 

características dadas e que estejam denotadas em descrições e representações 

figurativas.  

 Agrupar organismos vertebrados (aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes) 

de acordo com características do seu revestimento.  

 Explicar as características do corpo ou do comportamento de determinados 

seres vivos que os ajudam a viver em seus ambientes.  

 Identificar bactérias, fungos, protozoários elou vírus a partir de descrições de 

suas características e atividades.  

 Associar diferentes seres vivos - plantas, animais e microrganismos - com a sua 

utilização pelo ser humano, como, por exemplo: ervas utilizadas em remédios, 

árvores das quais se extraem madeira, carvão e fibras para o papel, cana-de- 
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 Fotossíntese, transpiração e respiração. 
 

 
 Classificação e características gerais e noções de anatomia e 

fisiologia de invertebrados e vertebrados 
 Estratégias de reprodução dos animais 
 Comportamento sexual dos animais 
 Períodos reprodutivos dos animais 
 Características adaptativas dos animais no Bioma Cerrado. 
 Homeostase: animais homeotérmicos e heterotérmicos. 

 

açúcar para a produção de álcool e diferentes fontes de alimentos, 

microrganismos para produção de antibióticos e alimentos, etc.  

 Estabelecer distinções entre padrões morfológicos ou fisiológicos de grandes 

reinos - animais, vegetais e fungos - a partir de representações figurativas 

acompanhados de textos.  

 Justificar situações cotidianas pela atuação de microrganismos, como a 

produção de pão e coalhada, o apodrecimento de alimentos, de restos de 

animais ou de vegetais, a existência de determinadas doenças humanas 

veiculadas pelo ar ou pela água não tratada.  

 Agrupar organismos invertebrados ou vertebrados de acordo com 

características dadas e que estejam denotadas em descrições e representações 

figurativas.  

 Identificar animais invertebrados comuns a partir de descrições acerca de seus 
hábitos e habitats e representações figurativas. 

 Identificar animais vertebrados mais comuns a partir de descrições acerca de 

seus hábitos e habitats e representações figurativas.  

 Agrupar organismos invertebrados ou vertebrados de acordo com 

características dadas e que estejam denotadas em descrições e representações 

figurativas.  

 Agrupar organismos vertebrados (aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes) 

de acordo com características do seu revestimento.  
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 Explicar as características do corpo ou do comportamento de determinados 

seres vivos que os ajudam a viver em seus ambientes - por exemplo, as 

estruturas de alimentação, comportamentos de proteção e predação, 

comportamento social, mimetismo, etc.  

 Comparar o desenvolvimento pré-natal de diferentes animais: dentro do corpo 

das mães (nos mamíferos e alguns répteis) e dentro de ovos (em aves, insetos, 

etc.).  

 Reconhecer as sementes como estruturas encontradas nos frutos que servem 

para a reprodução dos vegetais.  

 Comparar animais e vegetais quanto à obtenção de alimentos, reconhecendo 

os vegetais como seres vivos que fabricam seu próprio alimento e os animais 

como dependentes de outros seres vivos para sua alimentação.  

 Reconhecer que quase todo alimento (exceto o sal), utilizado pelo ser humano 

ou outro animal, tem origem nos vegetais.  

 Identificar ervas e árvores a partir de representações figurativas acompanhadas 

de descrições.  

 Localizar raiz, caule, folhas e flores ou frutos em representações figurativas de 

vegetais reais.  

 Localizar informações num texto.  
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 Relacionar uma informação identificada no texto com outras oferecidas no 

próprio texto ou em outro (s) texto (s).  

 Depreender de uma informação explícita outra afirmação implícita no texto.  

 Relacionar uma informação identificada no texto com outras pressupostas pelo 

contexto.  

 Identificar o tema/tópico central de um texto. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 ATLETISMO:  

o Origem e desenvolvimento dos esportes;  
o Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na 

escola;  
o Diversidade e características gerais das modalidades  
      esportivas;  

 
 ESPORTES COM ÊNFASE NO MOVIMENTO DE ARREMESSO: 

HANDEBOL E QUEIMADA (EM  
 DIVERSOS TIPOS:  

o História  
o Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na 

escola;  
 

 ESPORTES DE PRECISÃO  
o Boliche, Bocha, Tiro, Tiro com Arco, etc.  

 
JOGOS COOPERATIVOS 

 
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo 

aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas.  

 Desenvolver habilidades básicas inerentes às modalidades propostas.  
 
 
  

 

 
 FUTSAL/FUTEBOL  
 Origem e desenvolvimento do esporte;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais da modalidade 

esportiva;  

 
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 

 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas.  
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 BASQUETE  
 Origem e desenvolvimento do esporte;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais da modalidade 

esportiva;  
 

 ESPORTES TÉCNICO-COMBINATÓRIOS  
 Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Nado Sincronizado, 

Saltos Ornamentais.   
 
 GRUPOS MUSCULARES (DORSAIS, LOMBARES, 

ABDOMINAIS, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES). 

 
 Compreender os aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e 

táticos das modalidades praticadas.  
 Desenvolver habilidades básicas inerentes às modalidades propostas.  
 Experimentar atividades com alongamento e exercícios físicos percebendo a 

relação com o próprio corpo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ATIVIDADES CIRCENSES  
 Origem, desenvolvimento e características gerais das artes 

circenses;   
 Atividades circenses (malabares, acrobacias e pirâmides);  

 
 CAPOEIRA  
 Origem e desenvolvimento da capoeira no Brasil; 
 Características gerais da capoeira (códigos, rituais, elementos 

técnico táticos, musicalidade e indumentária). 
 

 PARALIMPÍADAS  
 História  

 
 Aprender movimentos característicos da arte circense, compreendendo sua 

história e principais características.  
 Conhecer as características e fundamentos básicos da capoeira como cultura 

corporal afro-brasileira.  
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo 

aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas.  

 Desenvolver o respeito às particularidades de cada indivíduo.  
 Trabalhar o uso de outros sentidos na percepção do espaço. 
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 Tipos de deficiência  
 
 ESPORTES ADAPTADOS:  
 Origem e desenvolvimento dos esportes;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais das modalidades 

esportivas. 

 

 
 ESPORTES DE REBATIDA:  
 Vôlei  
 Tênis de quadra  
 Tênis de mesa  
 Badminton  
 Origem e desenvolvimento dos esportes;  
 Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola;  
 Diversidade e características gerais das modalidades  

esportivas;  
 Características gerais das práticas corporais de aventura 

urbanas;  
 Adaptação de práticas corporais de aventura urbanas no 

contexto da escola.   

 

 
 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a participação 

de todos em atividades propostas.  
 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo 

aspectos históricos, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas.  

 Conhecer e vivenciar práticas corporais de aventuras urbanas. 
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HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Mudanças na Europa feudal  
A construção da ideia de modernidade e seus impactos na 
concepção de História. 

 Estado moderno, absolutismo e mercantilismo 
A formação e o funcionamento das monarquias europeias: a lógica 
da centralização política e os conflitos na Europa. 

 
 

 Explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, 
com base em uma concepção europeia. 

 Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas 
principais características com vistas a compreensão das razões da 
centralização política. 

 Humanismo: uma nova visão de ser humano e de mundo. 
 Renascimentos artísticos e culturais. 
 Reformas religiosas: a cristandade fragmentada. 

 
 

 Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos 
e analisar seus significados. 

  Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os 
processos culturais e sociais na Europa e na América. 

 
 As Grandes Navegações 
 A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo; 

permanências e rupturas de saberes e práticas na 
emergência do mundo moderno. 

 
 Incas, astecas, maias e tupis. 

 
 A conquista da América e as formas de organização política 

dos indígenas e europeus. 
Conflitos, dominação e conciliação. 

 
 América portuguesa: colonização 

Resistências indígenas, invasões e expansão na América 
portuguesa. 

 

 Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da 
conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos 
e resistências. 

 
 Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as 

populações ameríndias e identificar as formas de resistências. 
 

 Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre 
as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial. 
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 Africanos no Brasil 
As lógicas mercantes e o domínio europeu sobre os mares e 
o contraponto Oriental; 
As lógicas internas das sociedades africanas; 
As formas de organização das sociedades ameríndias; 
A escravidão moderna e o tráfico de escravizados. 
 

 Europeus disputam o mundo Atlântico 
 

 A formação do território da América portuguesa  
Resistência indígenas, invasão e expansão na América 
portuguesa. 

 

 
 Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao 

escravismo antigo e à servidão medieval. 
 Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio 

do mundo atlântico. 
 Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes 

épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico cultural (indígena, 
africana, europeia e asiática). 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Arte e Artesanato: produção 
 Influência da Igreja Católica em produções artísticas na Idade 

Média 
 A arte do Renascimento 
 Arte da Contrarreforma 
 Barroco 
 Patrimônio Cultural: Cidades Históricas 
 Estilo Neoclássico introduzido no Brasil pela Missão Artística 

Francesa.  
 Principais artistas e surgimento da Escola Imperial de Belas Artes 
 Introdução de diferentes formas de linguagens expressivas, 

sensoriais e sinestésicas como formas de comunicação humana 
artes visuais, teatro, música, fotografia, cinema, publicidade, TV, 
arquitetura, poesia, literatura e dança 

 Academicismo brasileiro: artistas brasileiros oriundos da 
Academia Nacional de Belas Artes 
 

 PDA OU PD3 
o Atividades Complementares da disciplina de Artes; 

 
 O mundo das maquetes e Miniaturas 
 O mundo da Fotografia 
 O mundo do Cinema 
 O mundo dos Museus 
 

 

 
  Apreciação de obras Artísticas ao longo da História 
 Produção Artística 
 (Maquetes e Desenhos e Colagens)  

 
  Reconhecimento dos períodos históricos da Arte - Desenvolver capacidades de 

leitura e análise 
 Produção Artística em pintura 

 
 Reconhecimento dos períodos históricos da Arte - Desenvolver capacidades de 

leitura e análise 
 Produção Artística em Escultura 

 
 Reconhecimento de Gêneros Teatrais 
 Desenvolver capacidades de leitura e análise 
 Produção de Cartazes 
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
  Revisão do vocabulário 6° ano 

 
 Novo vocabulário 

 
 Revisão do Presente Simples 

 
 Presente Contínuo  

 
 Can – habilidade 

 
 Preposições de tempo 

 
 Conectores  

 
 

 
 Demonstrar respeito e empatia na língua estudada.  

 
 Explorar ambientes virtuais de comunicação. 

 
 Exploração de vocabulário e outros recursos linguísticos. 

 
 Perceber diferenças culturais e expressões linguísticas. 

 
 Compreender sentidos escritos gerais e específicos em textos variados. 

 
  Compreender vocabulário e expressões frequentes em interações. 

 
 Fazer e responder perguntas, apresentar ponto de vista sobre assuntos 

familiares. 
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GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 

 Cartografia: continentes, oceanos e mares.  
 Conceitos 
 Importância  
 Características gerais 
 Teorias 

 
 Território brasileiro.  
 Expansão e Integração do Território Brasileiro.   
 Mapas temáticos, gráficos e histogramas.  

 
 Dinâmica da População. 
 População diversidade e desigualdade 

 
 

 Regionalização: IBGE e Geoeconômica  
 

 Os processos de industrialização e urbanização na 
transformação, produção e organização do território 
brasileiro. 

 Consequências modernização dos meios de produção e 
desigualdades sociais. A urbanização e os seus efeitos.  

 Meio Urbano e Meio Rural.  
 Conflitos socioambientais.  
 Unidades de conservações no DF e em outras regiões.    

 

 Compreender as transformações ocorridas na superfície terrestre no decorrer 
da história geológica da Terra.  

 Identificar a dinâmica natural responsável pela configuração atual dos 
continentes e oceanos.  

 Verificar as teorias que comprovam a movimentação dos continentes e 
oceanos na superfície da Terra.  

 Localizar e identificar o Brasil no mundo, identificando as dinâmicas espaciais 
das sociedades, da natureza e as suas relações.  

 Compreender a organização do espaço territorial como resultado do processo 
de ocupação e povoamento.  

 Compreender a formação do povo brasileiro.  
 Identificar os fatores de crescimento e distribuição da população brasileira 

pelo território.  
 Reconhecer, identificar e valorizar os elementos das várias culturas que 

formam o povo brasileiro para entender a própria identidade.  
 Compreender o processo migratório da população brasileira.  
 Compreender o conceito utilizado pela ciência geográfica: região.  
 Conhecer os aspectos territoriais, econômicos, sociais e ambientais das 

macrorregiões brasileiras.  
 Reconhecer as características físicas e distribuição da biodiversidade no Brasil. 
  Identificar e comparar as características socioeconômico-culturais das regiões 

brasileiras.  
 Compreender o intenso desenvolvimento industrial urbano e suas 

consequências ambientais – degradação ambiental. (Cerrado e 
Pantanal).  

 Identificar a incorporação do processo de industrialização na agricultura 
brasileira e suas consequências sociais e ambientais.  
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 Compreender os conceitos de território e territorialidade a partir da formação 
territorial do Brasil e das lutas por direitos sociais.  

  Identificar os conflitos socioambientais no campo e na cidade.  
 Identificar as Unidades de Conservação no DF e outras regiões do Brasil e a 

organização do SNUC em âmbito nacional. 
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8º ANO  

LINGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Reflexão sobre o uso da língua; 
 Fonortografia; 
 Fonologia    
 Acentuação gráfica  
 Processo de formação de palavras- composição  

(aglutinação e justaposição). 
 Introdução a textos expositivos e argumentativos: divisões 

em partes;  
 Planejamento de textos informativos, argumentativos 

apreciativos;  
 Revisão: tipos de sujeito 
 Crônica midiática. 

 Reconhecer o estudo da língua como fruto de modificações temporais, 
identificando suas transformações como resultado de processo histórico; 

 Compreender a origem e a forma com que nomeamos coisas e seres em 
português com ênfase nos radicais latinos e gregos. 

 Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e 
justaposição), 

 Apropriando-se de regras básicas de uso do hífen. 
 Expressão da defesa de ponto de vista a partir da argumentação textual.  
 Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da 

oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e 
modificadores 

 Textos argumentativos.  
 Elaboração de reportagens com ênfase nos temas 

transversais;    
 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital 
(gameplay, detonado, podcasts)  

 Curadoria de informação; 
 Elaboração de textos críticos com relação às fake News;  
 Transitividade verbal. 
 Conjunções coordenadas. 
 Aposto e vocativo. 

 Identificar e comparar os vários editoriais de jornais impressos e digitais e de 
sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e 
comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, o 
destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação (fotorreportagem, 
fotodenúncia, editorial etc.).  
 

 Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da 
oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e 
modificadores).  
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 Diferenciar texto com qualidades informativas e com argumentos de 
autoridade, de texto basicamente opinativo e de pretensão informativa 
duvidosas. 

 Saber identificar e produzir textos jornalísticos; 
 

 Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos 
verbais, pontuação etc.   

 
 

 Contexto de produção, circulação e recepção de textos e 
práticas relacionadas à defesa de direitos e à participação 
social; 

 Planejamento e produção em textos reivindicatórios 
        propositivo; 
 Acentuação gráfica. 
 Produção de charges e Anedotas; 
 Artigo de opinião; 
 Reportagem com tema em sustentabilidade; 
 Pratica de leitura- história em quadrinho. 

 
 Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a 

defesa de um ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e 
articuladores de coesão que marquem relações de oposição, contraste, 
exemplificação, ênfase.  

 Identificar e perceber a importância do domínio de textos   reivindicatórios 
para o exercício pleno da cidadania.  

 Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na 
voz passiva, interpretando os feitos de sentido de sujeito ativo e passivo 
(agente da passiva) 

 Interpretar efeitos de sentido de modificadores em substantivos com função 
de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios 
textos. 

 Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de 
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões 
adverbiais), usando-os para enriquecer seus próprios textos. 
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 Conjunções coordenativas;   
 Orações coordenadas  
 Coesão sequencial  
 Conjunções coordenativas e subordinativas Concordância 

verbal; 
 Pontuação e acentuação gráfica.  
 Regência verbal. 

 Reconhecer a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de 
saberes e relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã.  

  Ampliar o repertório de leitura. 
 Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas relacionadas 

à defesa de direitos e à participação social  
 Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações 

em períodos, diferenciando coordenação de subordinação.  
 Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 

ortografia, regências e concordância nominal e verbal, modos e tempos 
verbais, pontuação, etc. 

 Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso 
frequente, incorporando-os às suas próprias produções. 

 Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos e coesão sequencial: 
conjunções e articuladores textuais. 
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Ângulos e polígonos; 
 Notação científica; 
 Potência e radiciação; 
 Dízimas periódicas e fração geratriz; 
 Números Reais; 

 
 
 

 
 Analisar e distinguir os conjuntos numéricos; 
 Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros. Relacionar 

potências e radicais; 
 Reconhecer, representar e efetuar operações com os números Reais, na sua 

forma de fração e decimal; 
 Relacionar as dízimas periódicas e encontrar sua fração geratriz; 
 Definir os tipos de ângulos; mediatriz, bissetriz e polígonos regulares; 

 
 

 Expressões algébricas; 
 Monômios; 
 Polinômio; 
 Equação do 1º Grau; 
 Estatística Básica. 

 
 
 
 
 

 
 Elaborar e resolver situações que envolvam cálculo de valor numérico em 

uma expressão algébrica; 
 Reconhecer um monômio e um polinômio; 
 Efetuar cálculos com monômios e polinômios; 
 Reconhecer e simplificar expressões com o auxílio das propriedades das 

Potências; 
 Reconhecer e calcular a solução real das equações do primeiro grau; 
 Analisar e organizar dados pesquisados. Calcular medidas de tendência 

central de uma pesquisa estatística. 

 
 Produtos Notáveis; 
 Fatoração; 
 Figuras planas e suas áreas; 

 

 
 Reconhecer e calcular os produtos notáveis; 
 Fatorar polinômios por vários métodos; 
 Analisar formas geométricas e efetuar cálculos de áreas planas. 
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 Estudo do círculo;  Analisar as propriedades das circunferências e efetuar cálculo de área e 
perímetro. 

 
 

 
 Geometria Espacial. 
 Triângulos. 
 Grandezas, razão e proporção. 
 Sistemas de equações e sua apresentação no plano 

orientado; 
 

 
 

 
 Reconhecer formas sólidas/espacial e calcular sua área e volume; 
 Reconhecer os tipos de triângulos e suas propriedades; 
 Reconhecer uma relação entre grandezas diretamente proporcionais e 

inversamente proporcionais; 
 Calcular sistemas pelos métodos de adição e substituição; 
 Construção do plano cartesiano e demonstrar no gráfico a intersecção entre 

duas retas. 
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CIENCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Estruturas e organelas celulares 
 Funções das estruturas e organelas celulares 
 Tipos celulares e suas funções.  

 
 Níveis de organização do corpo: células, tecidos e órgãos. 

 
 Tecidos: muscular, conjuntivo, epitelial e nervoso  

 
.  
 
 
 
 
 
 

• Elaborar formas de dividir o corpo humano, distinguindo suas partes e 
componentes que o constituem.  

• Criar analogias para representar a hierarquia entre corpo, órgãos, 
tecidos e células 

• Investigar se há uma unidade estrutural básica no corpo humano. 
• Diferenciar tipos celulares e suas funções, levando em consideração o 

tecido/órgão no qual se localizam.  
• Investigar se há seres vivos que não possuem células.  
• Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis de 

organização do corpo.  
• Compreender os níveis de organização e a complexidade do organismo 

humano segundo o nível hierárquico: átomo-molécula-organelas 
celulares-células-tecidos órgãos-sistemas-indivíduo.  

 
 Integração entre os sistemas do organismo: o Cardiovascular 

(coração e sangue); o Digestório; o Respiratório e Excretor; e 
o Locomotor.  

 Anatomia e fisiologia. 
 

 História da vacinação  
• Vacinação e políticas públicas 
• Calendário de vacinação  
• Erradicação e controle de doenças. 

 
 Indicar a interdependência dos vários sistemas que compõem o corpo 

humano, destacando a atuação e coordenação do sistema nervoso na 
regulação e equilíbrio desses sistemas. 

 Reconhecer a importância do sistema locomotor para os animais. 
 Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais 

resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.  
 Diferenciar vacina de remédio, destacando os efeitos da vacinação no 

organismo.  
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o Histórico do desenvolvimento das vacinas, dando destaque à origem e 
às principais doenças erradicadas/controladas pelas políticas de 
vacinação.  

o Conhecer o calendário de vacinação, reconhecer a importância para os 
indivíduos e sociedade das campanhas de vacinação no controle e 
prevenção de doenças. 

 
              Sistema reprodutor masculino e feminino 

 Métodos contraceptivos  
 Atuação dos métodos contraceptivos no organismo  
 Eficácia dos métodos contraceptivos 
 Cuidados com o corpo: relações sexuais  
 Gravidez na adolescência  
 Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 

 
 

 
• Relatar as transformações físicas e psíquicas que ocorrem na 

puberdade.  
• Enunciar os principais métodos contraceptivos. 
• Comparar métodos contraceptivos.  
• Pesquisar sobre gravidez na adolescência.  
• Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em relação aos 

seus filhos, no que tange às diferenças individuais, intelectuais, físicas, 
socioeconômicas, étnico raciais, de gênero, de orientação sexual, de 
idade e culturais. 

 
 Sistema nervoso  

 Divisão.  
 Sistema endócrino: principais glândulas endócrinas. 

 

 
• Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, propondo e 

analisando situações nas quais há alterações no seu funcionamento. 
• Identificar as principais glândulas endócrinas.  
• Anatomia e fisiologia. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Esportes de rede/parede/invasão (handebol, futsal, futebol, 
basquete, tênis de mesa, etc.)  

 Condicionamento em geral (alongamentos, corridas e 
atividades educativas, lúdicas voltadas para a prática da 
modalidade). 

 Atividades de ginásticas/alongamentos, corridas de 
aquecimento, saltos, corrida de velocidade. 

 Jogos coorporativos. 
 Atividades recreativas dirigidas, acompanhadas e 

adaptadas. 
 Capacidades físicas e circuitos de condicionamento físico e 

consciência corporal. 
 Jogos competitivos em quadra e em tabuleiros. 
 Jogos em equipes e individuais. 
 Noções básicas das regras e suas possibilidades de 

adaptação na escola. 
 Manejo e familiarização com a bola, com a quadra, com as 

regras e com o corpo. 
 Reconhecimento da quadra, virtualmente, vivência e prática 

das regras. 
 Fundamentos técnicos básicos e táticos das modalidades 

praticadas. 
 Princípios técnicos básicos e táticos e jogo 
 Transformações históricas e sociais no fenômeno esportivo. 
 Jogos cooperativos e de integração (regras adaptadas). 

 Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte, 

participando de forma consciente das modalidades propostas. 

 Identificar as regras básicas de cada modalidade esportiva (handebol, voleibol, 

futsal e basquete). 

 Identificar as regras de cada modalidade esportiva em situações pré-definidas. 

 Identificar os elementos técnicos (fundamentos) de cada modalidade 

esportiva. 

 Identificar as formações táticas de cada modalidade esportiva. 

  Identificar os riscos de cada modalidade esportiva. 

 Identificar os benefícios de cada modalidade esportiva. 

 Identificar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

 Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

 Reconhecer a importância da hidratação antes, durante e após a prática 

esportiva. 

 Identificar as modalidades esportivas presentes no país, na região e na 

comunidade local. 

  Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento 
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 Jogos pré-desportivos (regras adaptadas). 
 Jogos lúdicos (coletivos e mistos). 
 Participação e progressão das atividades propostas. 
 Pesquisas e debate sobre a modalidade em questão. 
 Exercícios de aprendizagem (teóricos e práticos). 
 Avaliação de aprendizagem sobre os conteúdos ministrados 

dentro do bimestre. 
 Jogos avaliativos da modalidade em questão 
 Filmes educativos sobre a modalidade e sobre a importância 

da prática esportiva. 
 Exposições de trabalhos em sala virtual. 
 Aulas teóricas sobre higiene, alimentação e boa 

convivência, respeito ao corpo e aos limites. 
 
 

 Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte. 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 

 Arte afrodescendente no Brasil 
 Ancestralidade na arte 
 Sincretismo Cultural 
 A dança na arte afrodescendente 
 O Maracatu tradicional e o contemporâneo 
 Danças brasileiras na arte NAIF 
 Os códigos da música 
 A Ciência e a arte do Luthier 

 

 
 Identificar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e 

manifestações artísticas advindas do sincretismo cultural como a dança, por 
exemplo, de modo reflexivo, ético e responsável. 

 
 Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical 

tradicional, partituras criativas e procedimentos da música tradicional e 
contemporânea), bem como conhecer a construção de instrumentos 
musicais. 

 
 Experimentar e analisar diferentes formas de expressão e representação 

como o maracatu e as danças afrodescendentes. 
 

 Investigar danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes 
estéticas e culturais (afro, indígenas e europeias). 
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Linguagem digital nas diferentes falas e discursos orais da 
Língua Inglesa. 

 Manifestações   artístico-culturais (artes    plásticas   e   
visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, 
turismo, lazer e gastronomia). 

 Blogs   e   redes   sociais, mensagens de   e-mail, textos   
literários (contos   e poesia), jornalísticos   e   acadêmicos. 

 Palavras, expressões, recursos gráfico-visuais   e   pontuação.  
 

 Conhecer e explorar as variadas linguagens e recursos de comunicação 
relacionados à Cultura Digital. 

 Ampliar   conhecimentos   sobre diferentes   contextos   artísticos e culturais 
mundiais. 

 Compreender as diferenças   ideológicas   e   políticas   entre   países   onde   a   
língua   estudada   é   falada.  

 Interpretar   textos   de   variados gêneros e suas relações semânticas   entre 
os itens   lexicais. 

 Relacionar a língua materna com a Língua Inglesa. 
 

 Mecanismos   de   tradução, motores   de   busca, dicionários 
eletrônicos.  

 Planejamento, produção   de rascunho, revisão   e   edição   
final. 

 Mudança   climática   em   países relacionados   à   língua   
estudada. 

 Estrangeirismo.   
 Encontro   de   culturas   diferentes relacionadas   a   línguas   

 
 Aprender   a   explorar   recursos tecnológicos   digitais   na construção de textos   

na   língua   estudada. 
 Desenvolver   a   habilidade   de escrita de   forma colaborativa. 
 Aprimorar o   pensamento crítico-reflexivo   no   que   diz respeito ao   cuidado   

com   o   meio-ambiente. 
 Observar   o   uso   de   estrangeirismos e sua   influência   na língua   materna. 
 Investigar expressões, gestos   e comportamentos que são culturalmente   

marcados na interação dos povos.  
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diversas: expressões, gestos   e comportamentos. 
 Estratégias   de   negociação   de sentidos   na   língua   

estudada. 

 Saber   utilizar   estratégias   verbais e   não   verbais   no   intercâmbio   de 
informações   e   opiniões. 

 
 

 Textos   orais, multimodais, jornalísticos e literários. 
 Texto   de   variados   gêneros:  postagens   em   blogs   e   

redes sociais, mensagens   de   e-mail, textos literários (contos   
e   poesia), jornalísticos   e   acadêmicos.  

 Estratégias   de   escrita (planejamento, produção   de 
rascunho, revisão e edição   final). 

 Contos, romances, poemas   e   outros textos   de   cunho   
artístico-literário. 

 Recursos   dêiticos.  

 
 Desenvolver   a   compreensão   de mundo por meio de textos de cunho   

informativo, jornalístico   e artístico. 
 Analisar   e   avaliar   a   produção escrita individual   e   coletiva, com base   no   

contexto   de comunicação (finalidade   e   adequação   ao público, conteúdo   
a   ser   comunicado, organização   textual, legibilidade, etc.). 

 Produzir   textos de   variados gêneros   por   meio   do   uso   de estratégias   de   
escrita com   temáticas   relacionadas a sonhos   e   projetos   futuros. 

 Ler   e   interpretar   contos, romances, poemas   e   outros   textos   de   cunho 
artístico-literário, em   versão   original ou   adaptada. 

 Entender o papel dos pronomes   relativos na coesão textual.   
 

 
 Opiniões   e   informações   sobre assuntos   como   família, 

trabalho, escola, lazer entre outros.       
 Estratégias   de   escrita (planejamento, produção   de 

rascunho, revisão   e   edição   final). 
 Recursos dêiticos. 
 Textos   orais   multimodais, jornalísticos e literários. 
 Diálogos   e   monólogos. 
 Conhecimentos lexicais, relações semânticas   relacionadas   a 

perspectivas   futuras, planos, projetos, previsões, 
possibilidades   e expectativas. 

 Comunicar-se   de   forma   clara   e coerente, em   diferentes ambientes   de   
interação, negociação de    sentidos   e expressão   de     opiniões   e 
perspectivas.  

 Desenvolver   a   capacidade   de expressão relacionada ao respeito do diferente 
nas inúmeras visões de mundo. 

 Produzir   textos   de   variados gêneros   por   meio   do   uso de estratégias   de   
escrita.  

 Exercitar   uso   de   pronomes relativos   com   vistas   à   construção de   períodos 
compostos. 

 Exercitar   a   percepção   de   sons na   língua   estudada   e   a compreensão   
de   vocábulos   e frases   por   meio   de   canções, vídeos   e   áudios   diversos.  

 Ampliar o campo   de   conhecimento   lexical   na língua estudada. 
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GEOGRAFIA  

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
•Continentes, oceanos e mares, formas de relevo, hidrografia clima 
e vegetação e sua relação com a ocupação humana no continente. 
Diferentes processos de ocupação no continente americano, 
considerando os povos originários. Diferentes processos de 
ocupação no continente africano, considerando os povos 
originários. 
 
 • Mapas, anamorfoses geográficas, plantas e gráficos. 
 
• Regionalização da América (América Anglo saxônica e América 
Latina); Regionalização do continente africano (divisão política e 
étnica).  
 
• Características do espaço natural. Dependência política e cultural. 
Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos, hegemonia 
dos EUA e Canadá. Diversidades e contrastes. Urbanização, 
desenvolvimento técnico e científico e impactos no trabalho e na 
economia dos espaços urbanos. Formação socioespacial e cultural, 
conflitos e lutas sociais na América Latina. 
  
• Localização, regionalização e características do espaço natural; 
Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos; Diversidade 
étnica e social; Segregação racial na África do Sul – Apartheid; 
Diáspora e cultura africana - influências no Brasil. 
 

 
• Localizar e identificar as características das paisagens a partir dos 

aspectos físicos, populacionais e socioculturais que compõem os 
continentes americano e africano. 

 
• Elaborar e analisar formas de representação gráfica e cartográfica.  

 
• Pesquisar e coletar informações de fontes variadas, organizá-las, 

analisá-las e apresentá-las por meio de múltiplas linguagens para 
estudo da América e da África.  

 
• Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos do continente americano.  
 

• Analisar a formação territorial da América Latina. 
 

• Identificar e compreender aspectos físicos, ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos do continente africano. 

 
• Pesquisar sujeitos históricos da cultura americana e africana. 

 
• Conceituar Estado, Nação, Território, Governo e País para 

compreensão da geopolítica dos continentes americano e africano.  
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• Conflitos territoriais, étnicos, políticos e religiosos. 
 
• Diversidade e fluxos populacionais. Desemprego estrutural e 
conjuntural. Refugiados (decorrentes de guerra, perseguição 
política, raça, religião, condições sanitárias, epidemias etc.). 
Políticas públicas e direitos humanos. 
  
• Dinâmicas rurais e urbanas da América: conflitos, lutas sociais e 
relação de interdependência na cidade e no campo. 
  
• Colonização da América e África; Análise de sistemas político-
econômicos do mundo: Guerra Fria, países capitalistas e socialistas; 
países desenvolvidos, emergentes; do norte e do sul (centrais e 
periféricos); Blocos econômicos da América. Relações de mercados 
mundiais e circulação de mercadorias: globalização da economia e 
potencial produtivo dos países - BRICS e América. 
 

• Compreender os diferentes tipos de fluxos migratórios na América, 
suas causas e consequências.  

 
• Examinar e problematizar os fluxos populacionais, a partir da 

exploração dos sistemas naturais e a expropriação dos territórios dos 
povos nativos, em diferentes contextos históricos. Analisar a relação 
histórica de dependência na formação, social, econômica, política e 
cultural da América e da África na construção do mundo globalizado. 
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9º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 O humor, o mistério e o suspense nos textos. 
 Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais do texto 
 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. 
 Estratégias de produção: planejamento de textos 

informativos, argumentativos e apreciativos (artigo de 
opinião, ensaio, reportagem, texto didático etc.). 

 Estrutura e formação de palavras. 

 Identificar e construir o humor, suspense e mistério em diversos gêneros 
textuais. 

    Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e 
desenvolver estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação 
do veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da análise da 
formatação, da comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de 
curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos 
etc. 

    Compreender os processos de formação de palavras e os significados que cada 
elemento mórfico acrescenta. 

 
 Argumentação: movimentos argumentativos, tipos de 

argumento e força argumentativa. 
 Período composto por subordinação: orações substantivas, 

adjetivas e adverbiais.  
 Pontuação 
 Conjunções, locuções conjuntivas e pronomes relativos. 

 

 
 Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, 

assumindo posição diante de tema polêmico, argumentando de acordo com a 
estrutura própria desse tipo de texto e utilizando diferentes tipos de 
argumentos – de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc. 

 Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas 
sintáticas complexas no nível da oração e do período 

 Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial 
(conjunções e articuladores textuais). 
 

 
 Colocação pronominal. 
 Artigo de opinião. 
 Figuras de estilo, pensamento e sintaxe 

 
 Compreender as regras de colocação pronominal na norma-padrão.  
 Confrontar opiniões, expressar ideias, despertando a criticidade por meio de 

argumentos. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

117 
 

 Identificar, analisar e utilizar figuras de estilo, pensamentos e sintaxe em 
textos literários e não literários. 

 
 

 Concordância verbal  
 Concordância nominal  
 Regência verbal e  
 Regência nominal. 
 Elaboração de debate com ênfase em Direitos Humanos. 
 Homônimos, parônimos, sinônimos e antônimos.  
 Coesão textual. 

 
 
 
 

 
 Compreender as regras gerais de concordância e regência.  

 

 Promover a relevância dos Eixos Transversais do Currículo na aquisição de 
saberes e relação conteúdo e forma com vistas à prática cidadã. 

 
 Compreender os recursos semânticos como elementos coesivos.  
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MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Números Reais; 
 Potência, radicais e suas propriedades; 
 Notação Científica; 
 Equação do 2º Grau; 
 Teorema de Pitágoras. 

 
 

 
 Reconhecer os números reais e o Irracional como decimal infinito não 

periódico; 
 Rever as propriedades das potências; 
 Reconhecer e aplicar as propriedades dos radicais; 
 Aplicar a notação científica; 
 Solucionar Equações do 2º grau por métodos de fatoração e com auxílio da 

fórmula resolutiva; 
 Aplicar o Teorema de Pitágoras em situações problemas; 

 
 

 
 Introdução ao estudo de funções. 
 Função do primeiro grau. 
 Função do Segundo grau. 

 
 

 

 
 Definir a ideia de função como relações de dependência entre duas variáveis; 
 Reconhecer uma equação polinomial do primeiro grau. 
 Calcular raízes das funções afins e construir seus gráficos. 
 Identificar uma função quadrada e suas propriedades. 
 Calcular raízes das funções quadradas e construir seus gráficos. 
 Calcular o valor do discriminante de uma equação quadrada. 
 

 
 

 Figuras espaciais; 
 Probabilidade; 
 Estatística. 

 

 
 Identificar figuras espaciais e suas especificidades; 
 Calcular área e volume dos prismas e cilindros; 
 Analisar a probabilidade de eventos dependentes e independentes 
 Planejar pesquisas, coletar e organizar dados, construção de tabelas e 

gráficos. 
 Leitura e apresentação de relatório de pesquisa 
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 Relações métricas no triângulo retângulo. 
 Polígonos inscritos e circunscritos em uma circunferência; 
 Relações entre arcos e ângulos de uma circunferência. 

 
 
.  

 
 

 
 Identificar as relações métricas no triângulo; 
 Calcular as medidas desconhecidas no triângulo reto por meio das relações 

métricas; 
 Resolver situações-problemas por meio de relações entre arcos, ângulos 

centrais e ângulos inscritos na circunferência. 
 Identificar as propriedades dos polígonos inscritos e circunscritos em uma 

circunferência.  
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CIÊNCIAS NATURAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Substâncias puras e misturas  
 Misturas homogêneas e heterogêneas  
 Métodos de separação de misturas  
 Transformação química  
 Reagentes e produtos  
 Propriedades específicas da matéria: Densidade; 

Temperatura de fusão e ebulição  
 Fontes e tipos de energia  

 
 

 Estrutura da matéria  
 Modelo de constituição da matéria  
 Aspectos quantitativos das transformações químicas  
 Ligações químicas  
 Elementos químicos  
 Modelos de estrutura da matéria  

 
 Grandezas físicas e unidades  
 Noções de Mecânica: cinemática e dinâmica  
 Máquina simples  

 
 Temperatura, calor e sensação térmica  

 Compreender os conceitos básicos de química e de física a partir de suas 
aplicabilidades no cotidiano. 

  Reconhecer a existência de matéria em vários estados físicos, a partir de textos 
ou ilustrações figurativas que apresentem diferentes regiões do globo, 
situações experimentais ou do cotidiano. 

 Explicar a utilização de determinados materiais na confecção de objetos 
considerando suas propriedades (condutibilidade elétrica e de calor, 
transparência, isolamento térmico, resistência mecânica, etc). 

 Comparar a densidade de diferentes líquidos colocados em um mesmo 
recipiente. 

  Sequenciar algumas transformações de energia que ocorrem em 
equipamentos ou máquinas, tais como nos veículos, na iluminação, em um 
rádio ou, ainda, em usinas hidrelétricas, termelétricas, nucleares, etc. 

 Reconhecer fórmulas de moléculas de algumas substâncias comuns no meio 
ambiente e no cotidiano, tais como: água, gás carbónico, oxigênio, cloreto de 
sódio, glicose, metano, ácido sulfúrico e ácido clorídrico. 

 Identificar reações químicas de combustão como as reações em que os 
reagentes são sempre um combustível oxigênio, os produtos incluem o gás 
carbônico, sempre com liberação de calor para o ambiente. 

 Reconhecer evidências de reações químicas (mudança de cor, formação de 
gás, etc.) em processos cotidianos ou experimentais, como a digestão, a 
queima de combustíveis, a formação de ferrugem, a oxidação de superfícies, 
etc. 
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 Fatores que influenciam na umidade, temperatura e 
sensação térmica do ambiente 

 Compreender os conceitos básicos de química e de física a partir de suas 
aplicabilidades no cotidiano. 

  Resolver problemas simples utilizando o conceito de velocidade média (v = 
distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo transcorrido no 
percurso), sem necessidade de mudanças de unidade e envolvendo situações 
reais. 

  Explicar, em situações-problema, as máquinas simples (abridor de latas, 
alavancas, tesoura, pinça, carrinho de mão, braços e pernas humanos) como 
dispositivos mecânicos que facilitam a realização de um trabalho. 
 

       Procedimentos de cálculo 
 
 Frações. 
 Números decimais. 
 Noções de porcentagem. 
 Unidades de medidas, principais transformações e instrumentos de medidas: 

Comprimento, Massa, Capacidade, Tempo. 

 Razão e proporção: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; 
Regra de três simples. 

 Porcentagem. 
 Equações de primeiro grau. 

       Procedimentos de leitura 
 
 Localizar informações num texto. 
 Relacionar uma informação identificada no texto com outras oferecidas no 

próprio texto ou em outro (s) texto (s). 
 Depreender de uma informação explícita outra afirmação implícita no texto. 
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 Relacionar uma informação identificada no texto com outras pressupostas 
pelo contexto. 

      Identificar o tema/tópico central de um texto. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Esportes de rede/parede/invasão (handebol, futsal, futebol, 
basquete, tênis de mesa, etc.)  

 Condicionamento em geral (alongamentos, corridas e 
atividades educativas, lúdicas voltadas para a prática da 
modalidade). 

 Atividades de ginásticas/alongamentos, corridas de 
aquecimento, saltos, corrida de velocidade. 

 Jogos coorporativos. 
 Atividades recreativas dirigidas, acompanhadas e 

adaptadas. 
 Capacidades físicas e circuitos de condicionamento físico e 

consciência corporal. 
 Jogos competitivos em quadra e em tabuleiros. 
 Jogos em equipes e individuais. 
 Noções básicas das regras e suas possibilidades de 

adaptação na escola. 
 Manejo e familiarização com a bola, com a quadra, com as 

regras e com o corpo. 
 Reconhecimento da quadra, virtualmente, vivência e prática 

das regras. 
 Fundamentos técnicos básicos e táticos das modalidades 

praticadas. 
 Princípios técnicos básicos e táticos e jogo 
 Transformações históricas e sociais no fenômeno esportivo. 
 Jogos cooperativos e de integração (regras adaptadas). 

 Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte, 

participando de forma consciente das modalidades propostas. 

 Identificar as regras básicas de cada modalidade esportiva (handebol, voleibol, 

futsal e basquete). 

 Identificar as regras de cada modalidade esportiva em situações pré-definidas. 

 Identificar os elementos técnicos (fundamentos) de cada modalidade 

esportiva. 

 Identificar as formações táticas de cada modalidade esportiva. 

  Identificar os riscos de cada modalidade esportiva. 

 Identificar os benefícios de cada modalidade esportiva. 

 Identificar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

 Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento. 

 Reconhecer a importância da hidratação antes, durante e após a prática 

esportiva. 

 Identificar as modalidades esportivas presentes no país, na região e na 

comunidade local. 

  Diferenciar esporte educacional, de participação e de rendimento 
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 Jogos pré-desportivos (regras adaptadas). 
 Jogos lúdicos (coletivos e mistos). 
 Participação e progressão das atividades propostas. 
 Pesquisas e debate sobre a modalidade em questão. 
 Exercícios de aprendizagem (teóricos e práticos). 
 Avaliação de aprendizagem sobre os conteúdos ministrados 

dentro do bimestre. 
 Jogos avaliativos da modalidade em questão 
 Filmes educativos sobre a modalidade e sobre a importância 

da prática esportiva. 
 Exposições de trabalhos em sala virtual. 
 Aulas teóricas sobre higiene, alimentação e boa 

convivência, respeito ao corpo e aos limites. 
 
 

 Compreender criticamente as transformações sociais relacionadas ao esporte. 
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ARTE 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 

 Performance 
 

 Intervenção 
 

 Happening 
 

 Vanguardas 
 

 Artes integradas 
 

 O corpo que dança  
 

 Coreografia 
 

 Culturas urbanas 

 
 

 Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes 
épocas; 

 
 Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando no tempo; 

 
 Aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical; 

 
 Explorar e analisar os elementos constitutivos da música; 

 
 Conhecer os elementos da linguagem teatral; 

 
 Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas tecnológicas 

e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações 
artísticas; 

 
 Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, brasileiro e de 

culturas diversas, enriquecendo o repertório relativo às diferentes linguagens 
artísticas.  
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INGLÊS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Argumentos e contra-argumentos, debate; 
 Informações e opiniões (distinção de fatos e opiniões em 

textos argumentativos); 
 Notas, gráficos, tabelas de pesquisa; 
 Recursos de persuasão;  
 Modal verbs: verbos que indicam recomendação, 

necessidade, obrigação e possibilidade.  
 

 Comunicar - se de forma clara, coerente na língua inglesa. 
 Expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. 
 Debater e discutir ideias, opiniões e pontos de vista com base em gráfico e 

tabelas de pesquisa; 
 Identificar os recursos de persuasão e argumentação em textos multimodais; 
 Compreender e utilizar verbos e expressões que indiquem recomendação, 

necessidade, obrigação e possibilidade. 

 
 Contexto histórico de povos em que à língua inglesa é falada; 
 O papel da língua inglesa em diferentes contextos (histórico, 

social, econômico); 
 Processo de evolução da linguagem; 
 Textos orais diversos, tais como exposição (palestra) e 

instruções; 
 Textos multimodais e a argumentação;  
 Recursos de persuasão; 
 Modal verbs.  
  

 
 Compreender à importância da expansão da língua inglesa e de suas culturas 

no mundo: contexto histórico;  
 Reconhecer o papel do Inglês no processo de comunicação entre diferentes 

povos e de difusão de culturas; 
 Analisar e refletir sobre questões de racismo e xenofobia, de modo a 

desenvolver o pensamento crítico;  
 Reconhecer contextos de expressão de recomendações, necessidades, 

obrigações e possibilidades. 

 
 Gêneros textuais;  
 Ideias - chave de textos orais de caráter argumentativo;  
 Recursos de persuasão; 
 Relações étnico -raciais, de gênero, de idade e de culturas em 

países que falam a língua inglesa;  
 Identidade e participação em comunidade;  
 Direitos humanos; 

 
 Ampliar o conhecimento acerca de diferentes gêneros textuais; 
 Identificar argumentos principais e evidências / exemplos que os sustentam. 
 Conhecer e analisar diferentes composições familiares e amigos vida 

comunitária de outros países;  
 Expressar ideias condicionais em textos escritos.  
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 Orações condicionais: expressões de condições no presente 
e no futuro. 
 

 Novas formas de escrita na constituição das mensagens;  
 Elementos discursivos para expressar adição, condição, 

oposição, contraste, conclusão é síntese;  
 Gêneros digitais (blogs, mensagens instantâneas, tweets, 

entre outros); 
 Phrasal verbs. 

 Acessar e usar, de forma contextualizada e significativa, os conhecimentos 
lexicais desenvolvidos; 

 Desenvolver a compreensão de textos orais diversos e multimodais de cunho 
argumentativo.  

 Explorar ambientes virtuais de comunicação e informação. 
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GEOGRAFIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
• Continentes, oceanos e mares, relevo, clima e vegetação. 
Transformações territoriais, fronteiras e Intercâmbios históricos e 
culturais entre Europa, Ásia e Oceania. 
• Gráficos, imagens de satélite, anamorfoses e mapas com 
informações sobre diversidade, desigualdades sociais e geopolíticas 
do espaço mundial. 
• As revoluções técnico-científicas, cadeias industriais, fontes de 
energia e consequências do uso dos recursos naturais  
• Globalização e desenvolvimento tecnológico: aproximação entre 
as nações e os povos e influência de culturas hegemônicas e seus 
impactos.  
• Blocos econômicos mundiais, empresas internacionais, 
organizações econômicas e a atuação nos modos vida das 
populações. Identidades e interculturalidades regionais: Europa, 
Ásia e Oceania.  
• Localização, regionalização e características do espaço natural. 
Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos. 
Reconfiguração do espaço político e econômico da Europa  
• Localização, regionalização e características do espaço natural. 
Aspectos demográficos, políticos, sociais e econômicos, com ênfase 
nos Tigres Asiáticos, China e Japão. Diversidade cultural, conflitos 
étnicos, políticos e religiosos. 
 • Cartografia: localização e regionalização. Aspectos demográficos, 
políticos, sociais e econômicos, com ênfase na Austrália e Nova 
Zelândia. 

 
• Localizar, identificar e analisar as características físicas e territoriais dos 

continentes: Europa, Ásia, Oceania e Antártica.  
 

• Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações, representar 
e analisar a espacialidade dos fenômenos geográficos.  

 
• Compreender o processo de desenvolvimento industrial, a revolução 

tecnológica e sua influência no mundo globalizado.  
 

• Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações 
econômicas mundiais no processo de globalização.  

 
• Identificar aspectos físicos, ambientais, demográficos, políticos, sociais 

e econômicos do continente europeu. 
 

 
• Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos do continente asiático.  
 

• Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos da Oceania.  

 
 

• Pesquisar aspectos físicos, ambientais do continente Antártico e o 
Tratado da Antártida. 
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• Cartografia: localização geográfica. A participação brasileira na 
Antártida. Questões ambientais e pesquisas científicas no 
continente. Tratado da Antártida: conflitos de interesses globais. 
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11. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 
 
               No CEF 405 Sul, a implementação do currículo é feita em consonância com o Currículo 

em Movimento e as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo de 

Aprendizagem, ambos documentos propostos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal que 

norteiam a organização pedagógica das escolas públicas do DF.  O currículo é considerado um 

instrumento de construção social. Não há como dissociar o currículo das rápidas transformações 

da realidade.  Ele está estruturado de forma que proporcione a humanização dos sujeitos e a 

diminuição da desigualdade social e cultural.  

             O trabalho pedagógico coletivo se faz presente em nossa escola havendo permanente 

diálogo e ação conjunta entre os professores e a interface entre os componentes curriculares de 

modo a promover a interdisciplinaridade, onde discutimos os conteúdos que serão trabalhados em 

todas as disciplinas e organizamos as atividades que serão propostas aos educandos. Os 

conteúdos seguem uma sequência pedagógica e integração lógica entre eles, evitando assim a 

fragmentação. Este trabalho ocorre durante as coordenações pedagógicas aonde o grupo de 

professores estuda, discute e analisa de forma contextualizada e interdisciplinar a proposta 

apresentada pelo currículo da SEEDF, levando em consideração, a inclusão, a diversidade cultural, 

o letramento, a ludicidade, a avaliação formativa, o reagrupamento e as intervenções.  Ao longo 

de todo ano letivo de 2019 foi feita uma análise através de reuniões e debates com professores, 

coordenadores, supervisora e equipe gestora das maiores dificuldades encontradas dentro do 

trabalho desenvolvido no CEF 405 Sul.  A partir daí foi construído os projetos pedagógicos partindo 

da realidade proposta, assim como, o trabalho com os temas transversais, a interdisciplinaridade 

e a realização de um diagnóstico de como tais dificuldades poderão ser supridas no ano letivo 

subsequente.  

                 A implementação do currículo no Centro de Ensino Fundamental 405 Sul contempla, 

portanto, a interdisciplinaridade por meio de Projetos Pedagógicos bem definidos, considerando 

que é necessário trabalhar o currículo como algo aberto, flexível, móvel. Fica cada vez mais claro 

que o saber não pertence mais apenas a uma área de conhecimento. O currículo deixa de ser um 

espaço fixo, definido e alheio, mas, sim, um espaço invadido por outros saberes. As áreas de 

conhecimento se interpenetram, deixam de ser isoladas, não se compreendem de forma 

fragmentada, mas contextualizada, não uniformemente, mas em diversas dimensões. Assim 

trabalhamos com projetos interdisciplinares onde constatamos uma situação problema e buscamos 

uma solução, criando temáticas contextualizadas em sala de aula e com projetos específicos de 

cada área de conhecimento buscando desenvolver as habilidades múltiplas dos nossos alunos. O 

CEF 405 Sul procura desenvolver também projetos interventivos que visam sanar as dificuldades 
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dos alunos no seu aprendizado a fim de consolidar as competências e as aprendizagens ainda não 

fixadas pelo estudante. Esse processo se dá por meio de reagrupamentos durante as aulas de 

cada disciplina.  Neste momento, alguns professores divide as turmas em grupos e realiza 

atividades de monitoria com os estudantes, desde modo, os estudantes que não conseguiram 

alcançar as aprendizagens propostas são auxiliados com o objetivo de atingir as metas desejadas. 

Outros trabalham o reagrupamento de forma individualizada.  No âmbito do reagrupamento são 

realizados jogos pedagógicos, atividades escritas, atividades orais, aulas e exercícios de fixação, 

exposições orais, trabalhos em grupo, por parte dos estudantes, entre outras estratégias de ensino.  

Neste contexto foi necessário a organização em relação ao atendimento aos diferentes níveis de 

aprendizado dos estudantes, considerando a lógica do processo baseada na aprendizagem do 

mesmo, bem como, na utilização de uma pedagogia diferenciada sustentada no trabalho coletivo, 

na avaliação diagnóstica e na nova proposta dos reagrupamentos e dos projetos interventivos. 

  A escola tem implantado também algumas ações de intervenção metodológica para alunos 

que apresentarem dificuldades de aprendizagem e ou defasagem idade e ano, dentre elas reforço 

de alfabetização e aula de reforço no turno contrário (oferecido por alguns docentes conforme a 

disponibilidade de tempo e de espaço físico).  

           Partindo deste princípio todos os projetos da parte diversificada desenvolvidos na escola 

estão pautados na prática interdisciplinar e da Pedagogia de Projetos integrando-se aos 

componentes da Base Nacional Comum. Assim o CEF 405 Sul privilegia a aquisição de 

aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências e habilidades norteadas pelos 

princípios éticos e morais.  

           Em conformidade com o Currículo em Movimento, na perspectiva de práxis, o conhecimento 

é integrado, há uma visão articulada das disciplinas, dos saberes e das ciências; as metodologias 

são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. Neste sentido a avaliação das 

aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua 

totalidade e em permanente construção.  Assim, para garantir a unicidade da teoria e da prática 

no currículo e sua efetividade na sala de aula, a escola privilegia estratégias de integração que 

promovem reflexão crítica, síntese, análise e aplicação de conceitos voltados para a construção 

do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, a problematização, ao 

questionamento e a dúvida.  Concomitante a esse processo, temos que a interdisciplinaridade e a 

contextualização que sãos núcleos para a efetivação de um currículo integrado. 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 e nesta unidade de ensino ela se dá no próprio 

componente curricular e também entre componentes curriculares como mencionado 
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anteriormente. Já a contextualização se dá em sentido social e político a conceitos próprios dos 

conhecimentos e dos procedimentos didático-pedagógicos, propiciando uma relação entre 

dimensões do processo didático, ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A flexibilização também 

acontece, pois, ela nos dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção 

dos conhecimentos e para o desenvolvimento intelectual dos nossos estudantes, para atender as 

novas demandas da sociedade que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. E é dentro 

dessa premissa que o nosso trabalho acontece. 

                   Em relação aos eixos transversais que norteiam o nosso currículo: Educação para a 

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

Sustentabilidade, o CEF 405 Sul, procura trabalhar de forma otimizada a transversalidade através 

da integração entre diferentes áreas do conhecimento abordando algumas temáticas que 

contemplem a grande diversidade de temas norteados por esses eixos através da articulação de 

projetos, hora cívica, sensibilização, reflexão crítica, discussão/debates em sala de aula, exposição 

e culminância de  trabalhos diversos realizados pelos estudantes.  

                  Enfim, pautamos sempre pela formação de indivíduos críticos e cidadãos conscientes 

do seu papel na sociedade. Em harmonia com as políticas públicas de educação, a atual 

gestão escolar vislumbra desenvolver um trabalho voltado para a participação da 

comunidade; a cidadania; o respeito à diversidade cultural; a inclusão de todos; à 

sustentabilidade; a melhoria do índice de aprovação e a permanência do aluno na escola. 

Diante disso, a comunidade escolar é chamada sempre para discutir e interagir acerca da 

nossa realidade na perspectiva de atendermos suas reais necessidades e expectativas, a 

fim de, organizarmos todo o processo pedagógico do CEF 405 Sul.
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
-  Elevar o índice de 
aprovação dos 
estudantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Fortalecer   em 50% a 
coordenação pedagógica 
com prévio planejamento 
dos encontros semanais.  
– Ampliar em 60% trocas 
de experiências, nas 
coordenações 
pedagógicas, entre 
professores, direção, 
orientação educacional e 
sala de recursos para o 
enriquecimento da 
prática docente.  
– Promover, a cada 
bimestre, discussão junto 
ao Corpo Docente de 
estratégias de reforço e 
de recuperação ao longo 
do processo, voltadas aos 
estudantes com 
dificuldade de 
aprendizagem de modo 
que alcance pelo menos 
50% dos estudantes.  

- Planejamento das 
coordenações  
- Elaboração 
coletiva do 
calendário de 
atividades 
escolares.  
- Análise bimestral 
do desempenho 
dos estudantes por 
disciplina. 
- Monitoria.  
- Reforço escolar. 
- Coordenação 
individual com 
professores para 
traçar estratégias 
de recuperação, 
reagrupamentos 
e/ou intervenções 
(quando 
evidenciado grande 
número de notas 
baixas). 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação feita pelos 
docentes em 
coordenação.  
- Resultado do 
desempenho escolar 
dos estudantes.  
 

- Coordenadores  
- Direção 
- Supervisão 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  
- EEAA 

No decorrer do 
ano letivo. 

- Mapa de 
notas. 
- Mapeamento 
das 
aprendizagens 
dos estudantes 
ao longo dos 
bimestres e/ou 
no conselho de 
classe.  
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- Melhorar e redefinir em 
pelo menos 50% as 
formas, critérios e 
práticas de avaliação 
dentro das perspectivas e 
diretrizes da SEEDF. 

 

 
- Diminuir 
gradativamente o 
número de 
estudantes aprovados 
no regime de 
dependência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Estabelecer com cada 
disciplina metas de 
avanço na aprovação 
bimestral, estratégias de 
recuperação e reforço 
escolar ao longo do 
processo, de modo que, 
alcance pelo menos 40% 
dos estudantes. 
 

 
- Planejamento das 
coordenações  
- Elaboração 
coletiva do 
calendário de 
atividades 
escolares.  
- Analise bimestral 
do desempenho 
dos estudantes por 
disciplina. 
- Coordenação 
individual com 
professores para 
traçar estratégias 
de recuperação, 
reagrupamentos 
e/ou intervenções 
(quando 
evidenciado grande 
número de notas 
baixas). 
 
 

 
- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação feita pelos 
docentes em 
coordenação.  
- Resultado do 
desempenho escolar 
dos estudantes.  
 

 
- Coordenadores  
- Direção 
- Supervisão 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  
- EEAA 

 
No decorrer do 
ano letivo. 

 
- Mapa de 
notas. 
- Mapeamento 
das 
aprendizagens 
dos estudantes 
ao longo dos 
bimestres e/ou 
no conselho de 
classe. 
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- Estabelecer uma 
convivência de no 
âmbito escolar 
pautada na cultura de 
paz e no respeito 
mútuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planejar junto ao 
SOE/corpo docente da 
escola atividades 
(palestras, encontros, 
eventos, momentos de 
lazer, cultura, 
socialização, 
atendimentos individuais 
e coletivos) que 
contemplem cerca de 
60%   a comunidade 
escolar com temas atuais 
e de interesse do 
coletivo.  
– Aumentar em pelo 
menos 60% a busca de 
parcerias no sistema de 
ensino e em outros 
órgãos do GDF e/ou 
ONGs para promover 
ações de enfrentamento 
à violência.  
– Buscar junto ao 
Batalhão Escolar o 
monitoramento da nossa 
escola e parceria ao 
Conselho Tutelar em pelo 
menos 50%. 
 
 

- Planejamento e 
elaboração das 
atividades nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Miniprojetos. 
- Oficinas. 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 
docentes na 
coordenação. 

- Coordenadores  
- Direção 
- Supervisão 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  
- EEAA 
- Batalhão Escolar 
- Conselho Tutelar 

No decorrer do 
ano letivo. 
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- Favorecer a prática 
interdisciplinar.  
 
 

– Fortalecer em 60% a 
coordenação pedagógica, 
implementando 
discussões e estudos que 
possibilitem a prática 
contextualizada e 
interdisciplinar a serviço 
da inclusão de todos.  
 

- Planejamento e 
elaboração das 
atividades nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Projetos 
interdisciplinares e 
interventivos. 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 
docentes na 
coordenação 

- Coordenadores  
- Direção 
- Supervisão 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  
- EEAA 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

- Tornar a prática 
pedagógica mais 
atrativa.  
 
 

– Ampliar em 80 % a 
participação dos 
estudantes em eventos 
socioculturais fora do 
ambiente escolar.  
 

- Planejamento nas 
coordenações. 
 
 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 
docentes na 
coordenação 

- Coordenadores  
- Direção 
- Supervisão 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  
- EEAA 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

- Incentivar o gosto 
pela leitura em 
nossos estudantes 

– Ampliar em 50% as 
discussões acerca da 
prática interdisciplinar e 
dos Projetos da Parte 
Diversificada (PD), bem 
como, o incentivo e o 
gosto pela leitura. 
 

- Planejamento e 
elaboração das 
atividades nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Projetos de 
incentivo à leitura. 
 
 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação e 
planejamento 
constante pelos 
docentes na 
coordenação 

- Coordenadores  
- Direção 
- Supervisão 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  
- EEAA 

No decorrer do 
ano letivo. 

- Livros literários 
diversos. 
 

- Reduzir a evasão 
escolar 

Verificar em 100% a 
frequência dos 
estudantes a fim de 
minimizar a evasão 
escolar (contato com a 
família para verificar o 

- Ações coletivas 
envolvendo toda a 
equipe escolar. 
- Projetos junto ao 
SOE. 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Mapeamento dos 
alunos faltosos.  
 

Coordenadores  
- Direção 
- Supervisão 
- SOE  
- Sala de Recursos 
- Professores  

No decorrer do 
ano letivo. 

- Mapa de faltas 
e do 
desempenho 
escolar do 
educando. 
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motivo).  Em alguns 
casos, se necessário, 
encaminhar ao Conselho 
Tutelar. 
 

- EEAA 
- Secretaria 
- Conselho tutelar 

 

DIMENSÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
 
-  Planejar as 
avaliações para a 
aprendizagem 
 
 

 
- Definir em 100% os 
objetivos de 
aprendizagem que serão 
trabalhados durante o 
ano letivo. 
- Promover ao longo do 
bimestre, discussão junto 
ao Corpo Docente, 
estratégias de 
intervenções voltadas 
aos estudantes com 
dificuldade de 
aprendizagem de modo 
que atinja 50% dos 
estudantes. 
- Planejar, organizar e 
desenvolver atividades 
que contemplem em até 
60% o projeto 
interventivo na escola. 
 

 
- Planejamento no 
início e ao longo do 
ano letivo pelos 
professores junto à 
Supervisão 
Pedagógica, 
Coordenadores 
Pedagógicos e 
Direção. 
- Organização e 
planejamento dos 
projetos 
interventivos. 
- Análise constante 
do desempenho 
das aprendizagens 
dos estudantes nas 
coordenações 
pedagógicas. 
 
 

 
- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação constante 
pelos docentes em 
coordenação.  
 

 
- Direção  
- Coordenação  
 -Supervisão 
- Professores  
- SOE  
- Professores 
readaptados  
- EEAA 
 

 
No decorrer do 
ano letivo 

 
Mapeamento 
dos objetivos da 
aprendizagem 
por disciplina e 
análise dos 
mesmos. 
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- Estabelecer critérios 
e estratégias de 
avaliação que 
potencialize o 
trabalho pedagógico 
 
 

 
- Aplicar testes, exames, 
entrevistas e outras 
estratégias que 
possibilitem mapear em 
pelo menos 80% as 
fragilidades e 
potencialidades dos 
estudantes. 
– Realizar projetos 
interventivos, 
reagrupamentos e outro 
procedimento a fim de 
intervir e acompanhar em 
até 80% os avanços das 
aprendizagens do 
estudante. 
- Diversificar em pelo 50% 
as estratégias de 
avaliação a fim de 
alcançar as diferenças de 
aprendizagem de cada 
estudante. 
- Potencializar em até 
70% os dados oriundos da 
avaliação diagnóstica, do 
conselho de classe e 

 
- Planejamento nas 
coordenações 
pedagógicas. 
- Análise de dados 
de avaliação 
 

 
- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação feita pelos 
docentes em 
coordenação.  
- Resultado do 
desempenho escolar 
dos estudantes.  
- Resultado da 
frequência escolar 
dos estudantes. 
 

 
- Direção  
- Coordenação 
- Supervisão 
- Professores  
- SOE  
 

 
No decorrer do 
ano letivo 
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demais reuniões 
pedagógicas a fim de 
nortear o trabalho e a 
prática pedagógica da 
escola ao longo de todo 
ano letivo. 
  

- Diminuir o número 
de alunos de 
dependência 
 

– Orientar e supervisionar 
as estratégias, 
procedimentos, 
intervenções e avaliações 
no decorrer da realização 
do regime de 
dependência a fim de 
assegurar tempos e 
espaços de reposição dos 
conteúdos curriculares ao 
longo do ano, de modo 
que, contemplem 100% 
dos estudantes.    
 

- Planejamento nas 
coordenações 
pedagógicas. 
 
 

- Reunião Semanal 
Coordenação e 
Direção.  
- Avaliação feita pelos 
docentes em 
coordenação.  
 

- Direção  
- Coordenação 
- Supervisão 
- Secretaria  
- Professores  
- SOE  
- Coordenação 

No decorrer do 
ano letivo 

 

- Planejar ações que 
otimizem a melhoria 
e o alcance da meta 
projetada no IDEB 

- Engajar 80% dos 
professores e estudantes 
para a escola melhorar o 
seu desempenho na 
avaliação do IDEB.  

- Realização de 
estratégia para 
trabalhar as 
habilidades de 
baixo desempenho 
dos estudantes 
através da análise 
dos dados 
fornecidos pela 
SEDF. 
- Simulados. 

- Dados estatísticos 
do IDEB. 
- Reuniões coletivas. 
- Análise dos dados. 

- Direção  
- Coordenação 
- Supervisão 
- Professores  
- SOE  
- Coordenação 
 

No decorrer do 
ano letivo 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

140 
 

- Projetos 
interventivos. 

 
 
 
 

DIMENSÃO PARTICIPATIVA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
- Fortalecer vínculos 
da escola com a 
família, no sentido de 
proporcionar diálogos 
éticos e 
corresponsabilização 
de papéis distintos, 
com vistas à garantia 
de acesso, 
permanência e 
formação integral dos 
estudantes. 
 
 
 
 
 

- Estimular em 60% o 
protagonismo dos 
estudantes, ressaltando a 
importância da 
participação nos projetos 
da escola, dia letivo 
temático, conselho 
escolar, conselho de 
classe (representante de 
turma), bem como, 
estimular a comunidade 
escolar a participar e 
atuar de forma incisiva na 
reunião de pais, seja, por 
turma ou coletiva e 
bimestral. 

- Reuniões de pais 
por turma ou 
coletiva.  
- Participação do 
dia letivo temático. 
- Reuniões com o 
conselho escolar, 
quando necessário. 
 
 

- Avaliação da 
participação da 
comunidade escolar. 

- Direção  
- Coordenação   
- EEAA 
- Professores  
- SOE  
- Membros do 
Conselho Escolar  
- Servidores 
- Comunidade 
escolar 
- Supervisão 
- Estudantes 

No decorrer do 
ano letivo 

- Reuniões. 
- Bilhetes. 
- E-mails. 

- Envolver a 
comunidade escolar 
no desenvolvimento 
e atualização da 
proposta pedagógica 
 

- Oportunizar em 100% 
reuniões de avaliação 
especificamente para 
atualização e avaliação da 
Proposta Pedagógica.  
  

- Construção 
coletiva e avaliação 
da PP. 
- Reunião/ 
encontros com a 

- Avaliação pela 
comunidade escolar. 
- Acolhimento de 
sugestões e críticas 
da comunidade 
escolar. 

- Direção  
- Coordenação  
- Secretaria  
- Supervisão 
- Professores  
- SOE  

No decorrer do 
ano letivo 

- Questionário. 
- Reuniões. 
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comunidade 
escolar.  
 
 
 

- Aplicação de 
questionário 
socioeconômico. 
 
 

- Professores 
readaptados  
- Membros do 
Conselho Escolar  
- Servidores 
- Estudantes 
- Pais e/ ou 
responsáveis. 

 
   

DIMENSÃO DE PESSOAS 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
 
- Permitir ao corpo 
docente e 
funcionários, a 
participação em 
cursos de formação 
continuada. 
 
 

 
-  Estimular em pelo 
menos 80% a 
participação e a formação 
continuada de todos os 
profissionais envolvidos 
na comunidade escolar. 
 
 

 
- Incentivar a 
participação em 
Cursos ofertados 
pela EAPE. 
 
 
 
 

 
- Participação/ 
certificação dos 
cursos realizados. 
 
 
 
 
 

 
- Direção  
- Coordenação   
- Supervisor 
- Professores  
- SOE  
- EEAA 
 
 

 
No decorrer do 
ano letivo 

 
 

- Promover palestras 
direcionadas aos 
servidores da 
U.E. 
 

- Promover em até 50% 
palestras que estimulem 
o crescimento 
profissional de 
professores e servidores.  
 
- Propor palestras por 
área de conhecimento a 
fim de aperfeiçoar e 
estimular práticas 

- Realização de 
palestras. 
 
- Reuniões 
periódicas. 
 
- Discussões 
coletivas nas 
coordenações 
pedagógicas. 

- Aplicação de 
questionários, 
realização de roda de 
conversas, palestras, 
encontros, reuniões. 

- Direção  
- Coordenação   
- Supervisor 
- Professores  
- SOE  
- EEAA 
 
 

No decorrer do 
ano letivo. 
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inovadoras em até 50% 
do corpo docente. 

 
 

 
 
 

DIMENSÃO FINANCEIRA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
 
-  Revitalizar a APM.  
 
 
 
 

 
- Melhorar em pelo 
menos 30% a 
arrecadação da APM em 
relação ao ano anterior. 
 
- Incentivar e 
conscientizar em pelo 
30% a comunidade 
escolar sobre a 
importância da 
contribuição. 
 
- Discutir e traçar 
estratégias de 
fortalecimento da APM 
de modo que atinja pelo 
menos 40% das metas 
traçadas.  

 
- Realização de 
gincanas e 
campanhas de 
conscientização 
para apoiar a 
iniciativa de venda 
de papeis e 
garrafas para 
reciclagem.  
- Realização 
bazares, rifas,  
gincanas, sorteios, 
almoços e 
encontros de 
convivência com os 
membros da 
comunidade 
escolar. 
- Divulgação para a 
comunidade a 
prestação de 
contas dos 
recursos da APM. 

 
- Reunião com os 
membros da APM. 
-  Participação da 
comunidade escolar. 

 
- Direção 
- Membros da 
APM 
- Comunidade 
escolar 
 

 
No decorrer do 
ano letivo. 

 
- Papeis e 
garrafas 
descartáveis. 
- Brindes para 
sorteio/rifas. 
- Arrecadação/ 
doação de 
utensílios para o 
bazar. 
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- Elencar prioridades 
de compra para 
viabilização do 
trabalho pedagógico  

- Atender em 80% a 
demanda dos materiais 
solicitados. 

- Levantamento do 
material didático 
pedagógico para 
execução dos 
projetos e aulas 
junto aos 
professores. 

- Lista de materiais. - Direção 
- Supervisão 
 

- Semestral  

- Utilizar os recursos 
do PDAF de forma 
otimizada.  
 
 

 – Promover em 100% 
ampla discussão para 
criação do Plano de 
Aplicação dos Recursos 
do PDAF.  
 
– Promover melhorias em 
pelo menos 60% quando 
da liberação das verbas 
conforme o apontado 
pelo Plano de Aplicação.  
 

- Procedimento 
padronizado do uso 
da verba do PDAF. 
- Reunião para 
deliberação das 
prioridades. 
- Procedimento de 
tomada de preço. 
- Investimento da 
verba. 
-  Divulgação da 
prestação de 
contas do PDAF. 
- Contratação de 
serviços para os 
reparos 
emergenciais. 
 

- Reunião com os 
membros do 
Conselho Escolar. 
- Escuta da 
comunidade. 
- Tomada de contas 
pela UNIAG/CREPP 

- Direção 
- Conselho escolar 
- Contador 
- Comunidade 
escolar 
 
 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

Investir na 
modernização de 
recursos de vídeo e 
áudio.  
 

– Melhorar em pelo 50% 
os recursos de vídeo e 
áudio na instituição 
escolar. 
 

- Levantamento de 
televisores para as 
salas de aula que 
ainda não tem e 
aquisição de 

- Reunião com os 
membros do 
Conselho Escolar. 
 

- Direção 
- Conselho escolar 

No decorrer do 
ano letivo. 
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datashow para uso 
coletivo. 

 
 

DIMENSÃO ADMINISTRATIVA 
OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 
  
-  Incentivar a 
participação da 
comunidade nas 
atividades escolares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Proporcionar em pelo 
menos 50% a 
participação de alunos 
na reunião bimestral de 
pais por meio de 
exposições, 
apresentações e outros.  
 
– Convocar pelo menos 
80% pais no decorrer do 
ano letivo, para 
atendimento individual 
com a direção, SOE, 
professores e 
coordenação, sempre 
que se observar 
necessário.  
 
 – Promover em pelo 
menos 50% encontros de 
convivência com os 
membros da 
comunidade escolar no 
decorrer do ano letivo, 

 
- Elaboração coletiva 
do calendário de 
reuniões. 
- Preparação de 
bilhetes, chamadas e 
comunicados pelo 
facebook, blog, 
grupos de WhatsApp 
e/ou  
E-mails. 
- Reuniões periódicas 
de avaliação com 
professor 
conselheiro, turma e 
SOE. 
 
- Estabelecimento 
dos temas dos 
encontros bimestrais 
com pais e dos Dias 
Letivos Temáticos.  
 

 
- Reunião Semanal 
com a Coordenação 
e Direção.  
- Avaliação feita 
pelos docentes em 
coordenação.  
- Acolhimento das 
críticas e sugestões 
da comunidade. 
- Consulta a 
comunidade por 
meio de 
formulários e 
questionários. 
- Avaliação das 
reuniões. 
 

 
- Direção  
- Coordenação  
- Secretaria  
- Parceria  
- Professores  
- CREPP  
- Professores 
readaptados  
- Servidores  

 
No decorrer do 
ano letivo. 
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observando datas 
comemorativas e/ou dias 
letivos temáticos. 

- Favorecer uma 
atitude sustentável 
no ambiente escolar.  
 

 – Discutir e fortalecer 
em 50% ações de 
reciclagem e 
reaproveitamento de 
recursos.  
 
 

– Discussão com os 
estudantes a respeito 
do reaproveitamento 
de objetos usados e 
realização de bazares 
para captação de 
recursos em datas a 
serem acordadas com 
o grupo.  
- Gincanas. 
 

- Reunião com a 
coordenação, 
direção e 
professores.  

- Direção  
- Coordenação   
- Professores  
- Supervisão 
- Professores 
readaptados  
- Servidores 

No decorrer do 
ano letivo. 

 

- Otimizar o fluxo de 
trabalho na escola.  
 

- Realizar sempre 
reuniões semanais de 
planejamento e 
avaliação com os 
membros da equipe 
gestora e 
coordenadores. 
– Fazer contatos 
telefônicos com pelo 
menos 80% dos pais de 
alunos que apresentem 
alguma necessidade 
maior de 
acompanhamento. 
– Fazer um 
levantamento de 100% 
da frequência de pais nas 
reuniões e estabelecer 

- Reunião semanal 
direção/coordenação. 
- Contato constante 
com a comunidade 
escolar. 

- Reunião com a 
coordenação, 
direção e 
professores. 
 

- Direção  
- Coordenação   
- Professores  
- Supervisão 
- Professores 
readaptados  
- Secretaria 
 

No decorrer do 
ano letivo. 
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contato com pais 
ausentes. 
– Buscar em pelo menos 
80% uma forma de 
comunicação via internet 
com os pais.  
 
 

- Investir no 
fortalecimento das 
relações 
interpessoais. 

- Envolver 100% dos 
professores na 
preparação de eventos e 
projetos escolares no 
decorrer do ano letivo. 
- Promover em 100% o 
reconhecimento do 
esforço e da criatividade 
dos membros da equipe 
escolar na realização de 
seu trabalho.  
– Criar em 80% espaço e 
condições para 
momento de 
confraternização entre 
os membros da 
comunidade escolar em 
todos os segmentos: 
pais, profissionais da 
escola, estudantes e 
colaboradores. 
 – Incentivar e apoiar em 
100% a realização da 
comemoração da 

- Elaboração coletiva 
dos eventos e 
projetos a serem 
realizados. 
- Reunião semanal. 
- Confraternização. 
- Formatura dos 9ºs 
anos. 

Reunião com a 
coordenação, 
direção e 
professores. 
 

- Direção  
- Coordenação   
- Professores  
- Supervisão 
- Servidores da 
escola. 
 

No decorrer do 
ano letivo. 
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Conclusão do Ensino 
Fundamental das turmas 
do 9º ano.  
- Promover em 50% a 
Amostra de Talentos da 
comunidade escolar. 
 

- Investir na melhoria 
das instalações 
físicas da escola. 

– Promover em pelo 
menos 80% de pequenos 
reparos sempre que 
necessário. 
- Usar em 100% o PDAF 
de forma otimizada na 
busca da melhoria das 
instalações da Unidade 
Escolar. 

- Uso padronizado da 
verba do PDAF. 
 

- Reunião com os 
membros do 
conselho escolar 
- Escuta da 
comunidade 
escolar. 

- Direção  
- Coordenação   
- Professores  
- Supervisão 
- Servidores  
- Conselho escolar 
- Comunidade 
escolar. 

No decorrer do 
ano letivo. 
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 12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

O acompanhamento e a avaliação são de fundamental importância em cada uma das 

etapas de construção e da manutenção da Proposta Pedagógica. Por isso, a PP do CEF 405 Sul 

tem sido avaliada constantemente. Isto ocorre por meio da análise de onde estamos, aonde 

queremos chegar e como podemos organizar e estabelecer nossos e novos objetivos. 

Dessa forma, ao finalizar a escrita da PP, é necessário analisar o que foi realizado e o 

que será necessário fazer para que os objetivos da comunidade escolar sejam alcançados. 

Ressalta-se que a PP é um documento que busca retratar a escola e sua realidade, 

sendo que, mudanças ocorrem o tempo todo e é de fundamental importância retomar as 

discussões sobre os objetivos e metas e rever com o corpo docente os procedimentos e 

planejamentos pedagógicos na perspectiva de avaliar sempre todo o contexto escolar e buscar 

melhoria na educação e no fazer pedagógico. Sabemos que a elaboração de um projeto político 

pedagógico não se trata de um momento único, uma ação estanque. O processo é contínuo, fluido, 

mutável e dinâmico. Deve ser, a todo o momento, reavaliado e analisado. Desta forma, durante 

todo o ano letivo momentos são criados para que se faça essa avaliação. Desse modo discussões 

e diálogos ocorrem ao longo das Coordenações Pedagógicas, em reuniões extraordinárias e de 

pais, no dia letivo temático e outros. A partir daí é possível avaliar, criticar, sugerir e construir uma 

nova Proposta Pedagógica para assim tentar alcançar uma escola pública melhor e de qualidade. 

 Sendo assim, o CEF 405 Sul, procura criar sempre instrumentos e estratégias nos 

diversos pontos que possam ser melhorados e, consequentemente, permear ações que 

contribuam para a melhoria do ambiente escolar.
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14. ANEXOS 
 

                                              ANEXO A: EDUCAÇÃO SISTÊMICA 
 

Apresentação 

A Educação Sistêmica tem sua origem no trabalho do alemão Bert Hellinger que se 

formou em teologia e em pedagogia e trabalhou 16 anos como membro de uma ordem missionária 

católica entre os Zulus na África do Sul. Em seu trabalho com as pessoas e com as relações 

humanas ele pôde perceber que havia leis naturais que atuavam nos relacionamentos humanos 

que independem de nossas vontades. 

 De acordo com Bert Hellinger existem três ordens do amor ou leis naturais que atuam 

nos relacionamentos humanos: 

 

1) Ordem/Hierarquia: 

Na Hierarquia ninguém pode tomar o lugar do outro. A ordem é sempre dos mais antigos 

para os mais novos. Não se pode inverter a ordem na família e os mais novos não devem tomar a 

si as dores dos mais antigos. Isso enfraquece os antecessores. A desordem assim estabelecida 

traz desequilíbrio e doenças.  

 

2) Pertencimento: 

Perpetuado pelos vínculos afetivos, por amor profundo, cada clã ou grupo familiar exige 

que todos os seus membros tenham o mesmo direito de pertencer. Dessa forma, todos fazem parte 

e todos tem um lugar. 

 

3) Equilíbrio:  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Educação Sistêmica 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais ensino fundamental 

Número de estudantes Atendidos: Todos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala dos professores, Sala do 
Serviço de orientação escolar, salas de aula e pátio da escola. 

Período de Execução: Ao longo do ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: Emanuelle e Léia. 
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Equilíbrio é restabelecido quando o sistema fica estável e quando o dar e o receber se 

equilibram. 

A partir das leis naturais que regem os relacionamentos humanos diversos educadores 

começaram a aplicar essas leis nas escolas. A professora alemã Mariane Franke- Gricksh foi uma 

precursora da Educação Sistêmica, ela desenvolveu um olhar e uma postura diferenciada para 

com seus alunos, que consistia em olhar cada aluno com os pais deles, independente da presença 

física. Esse olhar dos alunos com seus pais possibilitou que Marianne fosse facilitadora no sentido 

de ajudar cada aluno a resgatar a força de seus pais. Franke percebeu que quando os alunos 

concordavam com seus pais em seus corações, eles obtinham a força deles e isso fez com que os 

alunos melhorassem sua autoestima, as médias escolares e os relacionamentos dentro da sala de 

aula. 

Dessa forma, a Educação Sistêmica busca resgatar a força e a concordância com os 

nossos pais, que em um nível mais profundo resulta na concordância com nós mesmos, com quem 

somos, e, disso resulta a força. 

Outra colaboração importante da Educação Sistêmica é a possibilidade de trabalhar 

com a postura pessoal/profissional através das leis naturais que regem os relacionamentos 

humanos, que facilita intervenções que solucionam problemas relacionados a comunidade escolar.  

Esse projeto visa o resgate da força de cada um da comunidade escolar, bem como o 

desenvolvimento de uma postura através da disseminação do conhecimento das Leis naturais que 

atuam nos relacionamentos humanos, e assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem, bem 

como harmonizar as relações no ambiente da escola/família/educadores. 

 

Público Alvo: Alunos, pais e professores. 

 

Justificativa: observa-se que há um crescente número de professores, alunos e profissionais de 

educação que estão apresentando problemas emocionais e de relacionamentos dentro das 

escolas. Infere-se que esses problemas interferem tanto no ensino e na aprendizagem, como no 

clima organizacional da comunidade escolar como um todo. Esse projeto visa o resgate da força 

de cada um da comunidade escolar, bem como o desenvolvimento de uma postura através da 

disseminação do conhecimento das Leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos, e 

assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem, bem como harmonizar as relações no ambiente 

da escola/família/educadores. 

 

 

Objetivo Geral: 
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 Resgatar a força de cada um da comunidade escolar, bem como o desenvolver uma postura 

dessa comunidade escolar através da disseminação do conhecimento das Leis naturais que 

atuam nos relacionamentos humanos, e assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem, 

bem como harmonizar as relações no ambiente da escola/família/educadores. 

 

Objetivos Específicos:  

• Promover a melhora nos relacionamentos entre educadores, alunos e família; 

•Promover a melhora no processo de ensino-aprendizagem; 

• Promover o resgate da força de cada um da comunidade escolar; 

•Promover reflexões sobre a postura a ser desenvolvida pela comunidade escolar de acordo 

com as leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos. 

Conteúdos: 

Serão repassados os conteúdos relativos à educação sistêmica e as leis que regem os 

relacionamentos humanos de acordo com Bert Hellinger. 

 

Metodologia:  

As responsáveis por esse projeto realizarão seminários, rodas de conversas, exercícios 

e apresentações sobre as leis naturais que regem os relacionamentos humanos para os pais, 

alunos e professores. 

Durante as apresentações do conteúdo é utilizado o data show. Também se pede aos 

participantes que realizem atividades de desenho, pintura e dinâmicas de grupo 

 Serão utilizadas as salas de aula, sala dos professores, sala da Orientação Escolar 

e o pátio da escola equivalente a uma hora podendo variar um pouco o tempo. 

A partir das atividades propostas pretende-se resgatar a força de cada um da 

comunidade escolar, bem como desenvolver uma postura da comunidade escolar através da 

disseminação do conhecimento das Leis naturais que atuam nos relacionamentos humanos, e 

assim, facilitar o processo ensino-aprendizagem, bem como harmonizar as relações no ambiente 

da escola/família/educadores. 

 

Cronograma: 

Ao longo do ano letivo. 

 

 

Bibliografia: 
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GRICKSCH- Frank Marianne (2014): Você é um de nós: percepções e soluções sistêmicas para 

professores, pais e alunos. 3º Edição Belo Horizonte. Editora Atman. 

www.educacaosistemica.com.br 

 

Acompanhamento e Avaliação: 

 

O projeto será avaliado a partir de reuniões com a equipe e comunidade escolar, onde 

haverá questionamentos se estão sendo alcançados os objetivos do plano em questão. 
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ANEXO B: ASSEMBLEIA ESCOLAR 

 

 

Apresentação 

De acordo com Puig (2000) e Araújo (2015), as assembleias escolares são o momento 

institucional da palavra e do diálogo, quando o coletivo se reúne para refletir, tomar consciência de 

si mesmo e transformar tudo aquilo que os seus membros consideram oportuno. É um momento 

organizado para que os alunos e professores possam falar das questões que lhes pareçam 

pertinentes para melhorar o trabalho e a convivência escolar. 

Além de ser um espaço para a elaboração e a reelaboração constantes das regras que 

regulam a convivência escolar, as assembleias propiciam momentos de diálogo, negociação e 

encaminhamento de soluções dos conflitos cotidianos. Assim, contribuem para o desenvolvimento 

de capacidades psicomorais essenciais ao processo de construção de valores e atitudes éticas. 

 

Escolha do tema gerador 

O tema Assembleia Escolar foi escolhido ao se perceber a necessidade em se trabalhar 

na escola a escuta e o diálogo tanto entre os servidores quanto entre os alunos. A Assembleia 

Escolar possibilita um momento em que todos possam expressar suas ideias e opiniões e assim 

criarem estratégias no coletivo para a resolução de problemas e conflitos. 

 

Público Alvo 

O projeto se destina a todos os alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental da escola 

Centro de Ensino Fundamental 405 Sul. 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Assembleia Escolar 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais do Ensino Fundamental 

Número de estudantes Atendidos: Alunos do 6º ano 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula, coordenação e 
direção. 
Período de Execução: Ao longo do ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: EEAA (Léia Cristina F. T. Simões e Emanuelly Welly) e SOE 
(Jacinta de Fátima V. Moreira) e a professora Polyanna Macoski Leite (Ciências). 
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Justificativa 

O desenvolvimento deste projeto Assembleia Escolar contribuirá com a formação cidadã 

e política dos estudantes, uma vez que, eles poderão expressar suas opiniões, fazer reivindicações 

e apresentar propostas e soluções para os problemas elencados. Por meio da escuta e do diálogo, 

o projeto Assembleia Escolar, propõe a promoção da melhoria das relações interpessoais, da 

conduta e do aprendizado de seus participantes, pois estes apresentarão críticas e felicitações a 

fatos e acontecimentos, elaborarão pautas e sugestões em grupo e colocarão em prática o que foi 

elaborado em grupo. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo de uma assembleia escolar é discutir princípios e atitudes, para que se possa 

construir as regras de regulação coletiva e propostas de resolução dos problemas. 

 

Objetivos específicos 

 Construir um ambiente democrático na sala de aula e na escola; 

 Estabelecer entre os alunos relações mais solidárias; 

 Utilizar o diálogo como base fundamental para as práticas cotidianas; 

 Contribuir com a resolução de conflitos; 

 Expressar as próprias opiniões de maneira respeitosa; 

 Argumentar com lógica seu ponto de vista; 

 Entender quais são as situações problemáticas e comprometer-se com sua melhora; 

 Formar atitudes de colaboração e ajuda mútua; 

 Respeitar acordos e combinados. 

 

Metodologia 

Segundo Araújo (2015), existem diferentes tipos de assembleias escolares, que são 

Assembleias de classe, Assembleias de escola, Assembleia docentes e Fóruns escolares. Neste 

projeto iniciaremos com as Assembleias de classe. 

 

Assembleias de classe 

As Assembleias de classe tratam de temáticas sobre convivências e as relações 

interpessoais no âmbito de cada classe. Serão realizados encontros periódicos, com os alunos e 

professor.  Será fixado um cartaz na sala de aula para que os alunos possam de forma espontânea 

escrever suas críticas a fatos, acontecimentos e ações e também suas felicitações. A pauta que 
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norteará o encontro dos alunos com o professor e será definida a partir do que foi colocado no 

cartaz “Eu critico/Eu felicito”. 

 

Cronograma 

O Projeto Assembleia Escolar será desenvolvido ao longo do ano letivo e com reuniões 

quinzenais com os alunos durante as aulas de PDC da professora Polyanna. 

 

 

Acompanhamento e avaliação 

O projeto será acompanhado pela professora da disciplina de PDC, juntamente com a 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e o Serviço de Orientação Educacional 

(SOE). A avaliação ocorrerá ao logo de todo o processo, através de reuniões com o grupo e 

avaliações dos alunos, professores e direção. 

Serão realizados relatórios e pautas para a organização e avaliação das reuniões e 

também sobre o que foi acordado e discutido em grupo. 

 

Referências  

ARAÚJO, Ulisses F. (2004). Assembleia Escolar: Um caminho para a resolução de conflitos. São 

Paulo: Moderna. 

PUIG, Josep (2000). Democracia e participação escolar: propostas de atividades. 

São Paulo: Moderna. 

 

 

 

Como Onde Quando 

Reuniões mensais com os 

alunos e professores 

Sala de aula 

 

Ao longo de todo o ano 

letivo 

Quem Com o quê Aprendizagens que se 

pretende alcançar 

EEAA, SOE, direção, 

professores e alunos. 

Cadeiras em círculo, 

caderno para a elaboração 

da pauta, cartolina. 

Desenvolver o raciocínio 

lógico, a oralidade e a 

cooperação. 
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ANEXO C: HORA CÍVICA CIDADÃ 

 

1. Apresentação: 

Este projeto propõe-se ser momento e espaço para reflexão e desenvolvimento de 

atitudes cidadãs de respeito às relações sociais, às instituições republicanas e aos símbolos da 

República, em especial a Bandeira Nacional e o Hino Nacional. 

2. Justificativa: 

Pretendemos, por meio desse projeto, colocar em prática ações que promovam 

vivências relacionadas a dois dos eixos transversais presentes no Currículo da Educação Básica 

da SEEDF que são Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos. 

3. Objetivos gerais: 

Despertar nos alunos e alunas o sentimento de patriotismo e cidadania, levando-os a 

refletir e construir sua base cidadã a partir das necessidades percebidas na tarefa de construirmos 

um país mais justo e uma sociedade mais solidária. Para isso nossos alunos e alunas devem: 

 Demonstrar interesse e respeito pelo que é bem público; 

 Adquirir atitudes que revelem respeito nas suas relações sociais; 

 Adquirir hábitos que atestem civilidade como boa educação e cortesia. 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Hora Cívica Cidadã 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais do Ensino Fundamental 

Número de estudantes Atendidos: Todos 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Pátio 

Período de Execução: Ao longo do ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: Gestores, Coordenadores, Supervisor e Professores 
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4. Organização: 

A Hora Cívica Cidadã será realizada uma vez por mês, variando o dia da semana a ser 

utilizado que será terça, quinta e sexta-feira. Nesses eventos, além da execução/canto do hino 

nacional e hasteamento/arreamento da bandeira, estão previstas apresentações/culminância de 

trabalhos realizados pelos alunos referentes às datas comemorativas do mês e/ou outros projetos 

desenvolvidos. Os alunos do turno matutino farão a cerimônia de hasteamento da bandeira e os do 

turno vespertino o arreamento. 

Hora Cívica extraordinária pode ser convocada por qualquer membro da comunidade 

escolar, mas a realização implica apreciação e autorização dos demais segmentos da unidade de 

ensino. 

         Este projeto será retomado quando as aulas retornarem ao sistema presencial. 
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ANEXO D: INCENTIVO À LEITURA 
 

 

Apresentação  

Com os avanços dos recursos tecnológicos e sua presença em nossas vidas, os jovens têm 

lido cada vez menos, ocupando seu tempo em uso de celulares, jogos eletrônicos, televisão e 

computadores. Deixando a leitura cada vez mais em segundo plano, muitas vezes esquecida, caso 

a escola e a família não desenvolvam sistematicamente o hábito da leitura. O objetivo desta 

proposta de trabalho é oferecer aos alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental do Centro 

de Ensino Fundamental 405 Sul (6º ao 9º ano), um ambiente propício para desenvolver o hábito 

da leitura, com livros e tempo específico para leitura.   

O projeto visa desenvolver o hábito da leitura nos alunos e incentivar aqueles que não 

descobriram o prazer de ler um livro. Ao longo do ano serão apresentados livros para o 

aprimoramento da leitura, ampliando suas sensibilidades e senso crítico.  

  

Título: Incentivo à Leitura  

 

Justificativa: 

             Proporcionar aos alunos amplo acesso ao acervo da Biblioteca, estimulando o hábito da 

Leitura, auxiliar e apoiar na produção de conhecimentos. Atender a demanda da Escola 

quanto a utilização do espaço físico da biblioteca. Trabalhar em conjunto com toda a equipe da 

escola, mantendo o acervo atualizado e facilitando-o para alunos e professores.  

 

Objetivo Geral  

              Incentivar a leitura em seu cotidiano, utilizando-se dos mais variados gêneros literários, 

permitindo que os alunos aprimorem suas habilidades linguísticas. Oferecer aos alunos serviços 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Incentivo à leitura 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias:  Direção, Professores, responsáveis dos alunos e alunos.  
Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida:  Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Todos alunos da escola. 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Biblioteca 

Período de Execução:  

Responsável pela execução do projeto:  Kelly Cristina de Sousa Costa  
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de apoio à educação e atender a demanda da Escola quanto à utilização do espaço físico da 

biblioteca, livros e demais materiais de pesquisa do acervo.  

  

Objetivos Específicos  

1. Desenvolver as habilidades Linguísticas;  

2. Despertar o interesse do aluno pela leitura;  

3. Estimular no aluno o prazer da leitura;  

4. Enriquecer seu vocabulário;  

5. Auxiliar e apoiar o aluno na produção de conhecimentos;  

6. Conservar o material de pesquisa existente e ampliar o acervo bibliográfico;  

7. Trabalhar em conjunto com os professores, coordenadores e demais profissionais da escola;  

8. Registrar e organizar os livros didáticos e paradidáticos;  

9. Agendar horários dos alunos individualmente ou em grupos e auxilia-los;  

10. Receber os alunos no turno contrário ou a critério do professor, oferecendo o devido suporte 

pedagógico.   

  

Acompanhamento: Será necessário um trabalho em conjunto com biblioteca e toda equipe 

escolar para o contínuo processo de utilização do espaço, através de empréstimos de livros, 

trabalhos escolares e demais necessidades da escola utilizando as coordenações com professores 

para avaliação e melhora da utilização do espaço e acervo bibliográfico.  

  

Cronograma: Ano Letivo de 2020 (será retomado no sistema presencial).  

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

162 
 

 

ANEXO E: CINE AÇÃO / CINEMA NA ESCOLA 

 

Apresentação: 

O Projeto Cine Ação pretende trabalhar com a linguagem audiovisual, no CEF 405 Sul, 

com alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, na cidade de Brasília-DF. 

A linguagem audiovisual permite que a escola ofereça ao seu aluno aprendizagem do 

processo de produção de um vídeo possibilitando o diálogo entre os conteúdos curriculares e os 

conhecimentos mais gerais. 

Por meio da leitura, da análise de imagens, da elaboração de roteiros, entre outros 

aspectos trabalhados na produção de audiovisual na escola, o trabalho com essa linguagem 

contribuirá para o desenvolvimento da compreensão crítica do mundo e das novas tecnologias, 

colaborando para a formação integral do educando. 

Justificativa: 

No mundo atual, é importante que a escola ofereça aos seus alunos oportunidades de 

aprender por meio de diversas linguagens, possibilitando a construção dos conhecimentos e 

propiciando o protagonismo. 

A linguagem audiovisual permite que a escola ofereça esta oportunidade ao seu aluno, 

pois o processo de produção de um vídeo possibilita o diálogo entre os conteúdos curriculares e 

os conhecimentos mais gerais. 

Por meio da leitura, da análise de imagens, da elaboração de roteiros, entre outros 

aspectos trabalhados na produção de audiovisual na escola, o trabalho com essa linguagem 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Cine Ação - Cinema na Escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: 6º e 7º anos do ensino fundamental 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução:  durante o ano letivo 

Responsável pela execução do projeto: Giovani Marcel dos Praseres Dias 
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contribui para o desenvolvimento da compreensão crítica do mundo e das novas tecnologias, 

colaborando para a formação integral do educando. 

Além disso, a linguagem do audiovisual permite despertar novos olhares, sensações e 

experiências, gerando reflexões que se prolongam por toda a vida. 

Outro aspecto positivo que se deve destacar é a possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar, na aplicação deste projeto. Esse diálogo permitirá fazer interfaces, além das 

disciplinas que estão sistematizadas na escola, com outras linguagens e outras expressões como: 

a dança, o teatro, a dança, a literatura, a música e as artes plásticas. 

Quanto à disciplina de Português, além de todos os benefícios elencados 

anteriormente, é importante observar que serão trabalhados aspectos da produção textual, da 

interpretação, da leitura e da compreensão de mundo, possibilitando o trabalho com diversos 

gêneros textuais. 

As histórias e estórias narradas são importantes no sentido de organizar o pensamento 

e estabelecer uma relação entre o grupo. Essas narrativas são um hábito milenar, que toma uma 

forma nova quando é produzida pelo cinema, uma arte de pouco mais de cem anos. 

O processo de produção de um vídeo na escola engloba as seguintes etapas: roteiro, 

pré-produção, direção, gravação, edição e finalização. Antes, porém, é preciso escolher o assunto 

e definir os objetivos, para depois decidir o gênero que melhor aborde o tema e atinja o que foi 

proposto. Desta forma, justifica-se a execução desse projeto, a fim de se criar uma nova 

oportunidade para uma concepção mais abrangente da interseção entre educação e cultura. 

Público Alvo:  

Alunos entre 11 e 15 anos, sextos e sétimos anos, ensino fundamental anos finais, 

terceiro ciclo. 

Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Melhorar a qualidade do ensino ofertado pelo CEF 405 Sul, oportunizando a 

aprendizagem e a experimentação de produção audiovisual, ampliando o horizonte cultural dos 

jovens, com o objetivo de despertar a visão crítica e o protagonismo juvenil. 
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Objetivos Específicos: 

- Despertar o interesse pela arte audiovisual e estimular a criação artística. 

- Compreender e produzir textos, considerando o contexto de produção, circulação e recepção. 

- Produzir roteiros com organização temática adequada ao contexto de produção, aos objetivos do 

produtor e ao tema. 

- Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, as fases ou etapas do discurso narrativo na 

compreensão e produção das sinopses e roteiros. 

- Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de ordenação temporal, mecanismos 

de textualização, no discurso narrativo. 

 - Fazer uma experiência criativa e reflexiva do cinema, descobrindo-o como arte e como forma de 

se relacionar com o mundo. 

 - Aproximar os alunos da arte audiovisual e dos seus valores, ou seja, o trabalho em equipe, a 

imaginação e a sensibilidade. 

- Trabalhar com os diversos gêneros textuais. 

- Aprender, por meio de oficinas, como se constrói um roteiro, trabalhar com fotografia, produção, 

etc. 

- Desenvolver, nos alunos, o senso crítico e estético. 

- Despertar o interesse e motivação para a disciplina, evitando a evasão e a repetência. 

- Descobrir novas ferramentas produzidas a partir da realidade dos alunos e da comunidade que 

os cercam. 

- Elevar o nível de frequência escolar, comportamento participativo e o rendimento global dos 

alunos. 

- Transmitir à comunidade parte da sua cultura e história local, com base na historiografia, na 

literatura e na memória popular. 

- Apurar o olhar do aluno, desenvolvendo um sentido cinematográfico, que permita com que ele se 

aproprie de um senso estético e crítico em relação às imagens em movimento. 

- Proporcionar uma relação ativa com o meio audiovisual: ao invés de ser somente um espectador, 

o aluno passa a criar imagens e ordená-las. 

- Contribuir para aperfeiçoar o sentido da narrativa nas pessoas. 

- Desenvolver o protagonismo dos jovens alunos e sua autonomia, por meio de uma atividade 

coletiva. 
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Metodologia: 

                  O projeto Cine Ação prevê a realização de sugestões e exemplos de roteiro, direção, 

fotografia, em sala de aula, edição e montagem. Dessa forma, cada aluno encontra o seu lugar, 

de acordo com a descoberta das suas habilidades e potencialidades. 

Em seguida a escolha dos assuntos que serão trabalhados. Estes deverão levar em 

conta a história local, os costumes, os hábitos, enfim, a memória popular como fonte de inspiração 

e motivo da produção audiovisual. 

Cada equipe deverá produzir o seu roteiro, sendo acompanhados pelo professor que 

deverá orientar os alunos. 

Em seguida, os alunos trabalham em equipe a fim de realizar uma experiência 

significativa no sentido de realizar escolhas e decisões do processo de criação cinematográfica. 

Concomitante com estas atividades, o professor deverá propiciar aos alunos a 

visualização de filmes de épocas e culturas diferentes. Esta ação tem como objetivo “aprender a 

olhar a realidade com atenção, a pensar ou intuir como dar forma às ideias, a partilhar decisões e 

explicar as próprias escolhas, o que, de alguma maneira, constitui uma outra forma de se 

relacionar com o mundo e com os outros. ” (Cf. FRESQUET, s/d, p.9). 

Caberá aos alunos, como protagonistas, elaborar um roteiro (a partir de um tema local), 

planejar a filmagem, assumir tarefas, transmitir e comunicar ideias, escutar e dialogar com os 

outros. 

No decorrer do projeto, as equipes ficarão responsáveis pela montagem dos curtas 

metragens. 

Nas aulas de Arte os alunos terão oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o 

audiovisual e terão a oportunidade de conhecer melhor esta linguagem. 

Ao final do projeto, os filmes serão visualizados em momento comemorativo. Este 

momento acontecerá no segundo bimestre do presente ano letivo. 

 Resultados Esperados: 

- Filmes de curta-metragem digital roteirizado, filmado e editado pelos alunos. 

- Participação da escola em festivais e eventos regionais. 

- Criação de um blog ou site do projeto. 

- Mostra de filmes produzidos em dia festivo na escola. 
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Plano de Atividades: 

Autorização especial dos pais e responsáveis para utilização de imagem e conhecimento 

do projeto. 

1. Noções (Teoria) 

-  A história do cinema (Mundial e Brasileiro). 

- Oficinas diversas (direção, roteiro, fotografia, etc.) 

-  Projeção de filmes. 

 

2. Prática 

- Oficinas 

- Planejamento das equipes 

- Produção da sinopse e roteiro  

- Logística da filmagem 

- Edição e finalização 

- Criação de Blog e/ou site (permeando todo o processo) 

- Confecção de zootrópio 

- Confecção de sinopse, roteiro e story board para a produção de stop motion. 

- Confecção de cenários e modelos para produção do Stop Motion. 

- Mostra de curtas. 

 

Características do local de atuação: 

O CEF 405 SUL é uma escola pequena, sendo a princípio a primeira experiência e 

primeiro ano deste professor idealizador na escola. 

Possibilidade de ampliação de territórios: 

O projeto, aqui descrito, poderá ampliar a sua área de atuação atingindo a comunidade 

local, com possibilidades de alcançar outras cidades da região com a Mostra de Curtas produzidos 

pelos alunos, por meio do site criado para a divulgação da produção dos alunos. Envolveremos 

também com o projeto as disciplinas de História e Português. 

Parceria: 

Este projeto contará com o apoio e com o auxílio de pais, parentes de alunos e de 

pessoas da comunidade que podem se envolver e colaborar com o desenvolvimento das ações. 
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Formas de registro: 

O projeto será registrado por meio de fotografias e vídeos, feitos pelos próprios alunos 

envolvidos e pela professora. Além disso, serão gravados depoimentos orais e serão produzidas 

notícias do desenvolvimento das atividades, durante o período de realização, no Blog/Site do 

projeto. 
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ANEXO F: Feira de Ciências do CEF 405 Sul - FECICEF 
 

 
1- TÍTULO DO PROJETO:  

          Feira de Ciências do CEF 405 SUL. 

 

2- PÚBLICO ALVO: 

          Estudantes do ensino fundamental séries finais, educadores e comunidade escolar em geral, 

incluindo os auxiliares de educação e os pais e/ou responsáveis dos estudantes matriculados neste 

Estabelecimento de Ensino. 

 

3- IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA:  

        O Centro de Ensino Fundamental 405 Sul é uma das 683 escolas da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, atende o Ensino Fundamental séries finais do sexto ao nono ano, com oito 

salas de aula, uma sala de leitura, um laboratório de informática, uma sala de recurso, quadra de 

esportes e SOE. Não possuímos espaço para laboratório de ciências. Contamos com um corpo 

docente de 40 professores das mais diversas áreas e em média 500 estudantes. No matutino o 

atendimento é para os oitavos e nonos anos e no vespertino para os sextos e sétimos anos. É uma 

escola pequena, localizada no centro da superquadra 405 Sul, rodeada de uma vegetação variada 

entre árvores frutíferas e outras espécies decorativas e nativas do cerrado.  

 

 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Feira de Ciências do CEF 405 Sul - FECICEF 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ---------------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Séries Finais 

Número de estudantes Atendidos: Todos os alunos da escola. 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula e demais espaços 
da escola (pátio, biblioteca, quadra). 
Período de Execução:  

Responsável pela execução do projeto:  Flávio Rodrigues Xavier, Leonardo José Gouveia e Polyanna 
Macoski Leite 
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4- PROBLEMATIZAÇÃO: 

 

              A ciência produz conhecimentos que favorecem uma melhor qualidade de vida para as 

pessoas. Por outro lado, não podemos perder de vista e deixar de problematizar com os 

estudantes, que bombas atômicas (que são produtos da ciência), por exemplo, foram e são 

capazes de destruir cidades inteiras, devastando não só a construção civil, mas também 

praticamente todas as espécies de vida que existirem no local onde tal bomba é lançada. Pensando 

na relevância de aproveitar o espaço das aulas destinadas à Feira de Ciências para desenvolver 

nos estudantes discernimento intelectual – capacidade de compreender, avaliar e refletir acerca 

das situações, acontecimentos, casos ou fatos com base nos conhecimentos científicos 

construídos. Para tanto, faz-se necessário, em se tratando do ensino de Ciências, que o professor 

promova leituras, discussões, debates e reflexões sobre a ciência, a tecnologia e seu elo com a 

sociedade. Promova, também, a troca de conhecimentos, vivências e experiências para que o 

aluno possa, ao final de todo esse processo, realizar uma apresentação de trabalhos dotados de 

argumentos coerentes, baseados na construção científica de acordo com as suas concepções, 

entendimentos e com os conhecimentos científicos construídos no espaço escolar. Neste contexto, 

ressaltamos que o projeto mesmo sendo voltado para a organização de uma feira de ciências, não 

foca suas discussões apenas nos conteúdos, temas ou assuntos da feira, abre espaço para aulas 

com debates, jogos e outras atividades que, talvez, não incorporem somente o cotidiano dos 

conteúdos escolares.  Além disso, o projeto considera a heterogeneidade do seu público, quais 

seus interesses, suas identidades, suas preocupações, necessidades, expectativas em relação às 

aulas, suas habilidades e, também, suas vivências; buscando, assim, tornar o ambiente de sala de 

aula um lugar agradável, que fuja da rotina das quatro paredes. 

 

5- APRESENTAÇÃO: 

 

          Este projeto aborda as questões interdisciplinares relacionados às ciências. Sua proposta 

tem como objetivo articular conteúdos do ensino fundamental, tais como, meio ambiente e suas 

vertentes: água, lixo, plantas e animais, tecnologia, corpo humano, alimentação e noções de 

química e física. O presente projeto visa organizar e sistematizar uma feira de ciências na escola 

de educação básica, o Centro de Ensino Fundamental 405 Sul. Será orientado pelos professores 

Flávio Rodrigues Xavier, Leonardo José Gouveia e Polyanna Macoski Leite. A finalidade do Projeto 

com a feira de ciências é uma maneira de socializar as produções, contribuindo com a difusão do 

conhecimento entre a comunidade escolar.  A ênfase será para que a produção dos trabalhos se 

de coletivamente e com aspecto interdisciplinar. O projeto da feira de ciências visa colaborar com 
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o desenvolvimento do protagonismo e do método científico através da pesquisa, investigação e 

socialização dos resultados que serão apresentados pelos alunos a comunidade escolar. O projeto 

da feira de ciências permite também que os educandos coloquem a "mão na massa" – vivenciando 

experiências concretas e lidando com grandes conceitos e valores científicos em suas próprias 

observações. Por tratar-se de um assunto que faz parte do currículo das séries finais do ensino 

fundamental, o referente trabalho deverá ser entendido como uma proposta organizada e 

desenvolvida dos conteúdos com a participação de todos no processo de construção do 

conhecimento. 

 

6- JUSTIFICATIVA: 

 

          A intenção deste projeto é fazer com que os alunos busquem a integração do conhecimento 

científico, bem como reconhecer que a ciência é um mecanismo que possibilita novas descobertas. 

O projeto será trabalhado de forma interdisciplinar, desenvolvendo todas as dimensões do 

conteúdo: conceitual, procedimental, atitudinal e factual, envolvendo todas as áreas de 

conhecimento, proporcionando condições de conhecimento de ciências, entrelaçado a natureza 

lúdica, podendo ser utilizados: textos informativos, instrucional, jornalísticos, artigos científicos, 

atividades práticas, controle experimental, artes, vídeos. Olhar o mundo através de um microscópio 

ou descobrir algo por meio de um experimento deve encher crianças e jovens de satisfação. A 

ciência não deve estar só nos livros didáticos. Suas páginas devem, contudo, direcionar os olhos 

dos alunos para além de suas folhas do papel, num percurso que se inicia no ambiente da sala de 

aula e termina, quem sabe, nas estrelas. Se pretendemos que a Escola forme indivíduos com 

capacidade de intervenção na realidade global e complexa, teremos de adequar à educação, em 

seu conjunto, aos princípios do paradigma da complexidade e, por conseguinte, às características 

de uma aproximação sistêmica. Temos que promover uma educação que responda precisamente 

a essa realidade global e complexa, e que dê uma resposta adequada a seus problemas, entre 

eles A CONSTRUÇÃO DO SABER. 

7- OBJETIVO GERAL: 

Colocar a teoria em prática, despertando nos estudantes a curiosidade científica, capacitando-os 

na utilização da metodologia científica, produção de tecnologia e condições de vida no mundo de 

hoje e em suas evoluções históricas, estimulando-os a formular questões baseadas na realidade 

cotidiana por eles vivenciada e despertando um maior interesse pela escola, com a elevação da 

frequência às aulas e melhoria da aprendizagem. 

8- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Fomentar atividades de iniciação científica na educação básica visando ao desenvolvimento 

e a elaboração de projetos; 

 Divulgar e valorizar a cultura científica e a pesquisa; 

 Estimular alunos e professores para produção de trabalhos investigativos; 

 Valorizar o trabalho docente interdisciplinar e contextualizado na área de ciências exatas e 

ambientais; 

 Desenvolver o espírito crítico dos estudantes; 

 Saber utilizar conceitos científicos básicos associados a meio ambiente, ao corpo humano e 

a tecnologia; 

 Desenvolver a competência leitora e de compreensão de textos informativos e científicos; 

 Saber valorizar o trabalho em grupo, como um meio de desenvolver uma ação crítica e 

cooperativa para construção coletiva do conhecimento; 

 Despertar atitudes de curiosidade, de respeito à diversidade de opiniões de persistência na 

busca e compreensão das informações. 

 

9- METODOLOGIA. 

A divulgação da proposta geral do trabalho aos professores, estudantes e demais funcionários da 

escola será feita pela coordenação, observando as seguintes diretrizes; 

 Cada turma irá se organizar em grupos de acordo com o quantitativo de estudantes; 

 A forma de apresentação dos trabalhos ficará a critério da criatividade de cada grupo, sob 

orientação do professor; 

 Todas as disciplinas deverão estar envolvidas no projeto; 

 Todos os estudantes têm de participar de um trabalho relativo ao projeto, que deverá 

envolver conhecimentos; 

 Estabelecidos os temas que darão origem à pesquisa e o levantamento de perguntas e 

questões, o grupo deverá, junto aos professores, verificar a melhor maneira de 

desenvolverem o trabalho; 

 O trabalho produzido pelos grupos será apresentado na Feira de Ciências; 

 Todos os componentes do grupo têm de estar presentes durante todo o período do evento 

e participar das explicações sobre a pesquisa aos professores, avaliadores ou não e aos 

visitantes; 

 A realização dos trabalhos será acompanhada pelos professores, proporcionando aos 

grupos de estudantes orientação e apoio; 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

172 
 

Esse acompanhamento objetiva o desenvolvimento de pesquisas com o aprofundamento e 

seriedade necessários e de forma que cheguem, de fato, à autoria coletiva de uma produção que 

expresse as conclusões do grupo. 

 

10- AVALIAÇÃO. 

 

A. Critérios: Os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios definidos a seguir: • 

importância e organização da pesquisa; • cumprimento das tarefas estabelecidas • participação e 

integração do grupo de pesquisa em todas as etapas do desenvolvimento; • adequação e 

organização do material utilizado para a exposição do trabalho na Feira de Ciências; • criatividade 

quantos aos recursos utilizados para a apresentação do trabalho; • Clareza, desenvoltura e 

objetividade na exposição do projeto; • Organização do grupo (vestimenta, organização do 

material, manipulação dos objetos, etc.); • Ornamentação do Stand e reorganização do espaço 

escolar ao final da Feira. 

 

 

 B. Atribuição de Notas:  A nota final do trabalho de cada grupo será atribuída através da soma 

dos pontos obtidos em cada um dos critérios estabelecidos, avaliados na etapa de 

desenvolvimento e na Feira de Ciências. A pontuação total da Feira de Ciências será de 3,0 (três) 

pontos. A pontuação relativa a cada critério poderá variar para cada professor orientador, de 

acordo com seus critérios apresentados aos avaliadores.  A nota final da apresentação do dia da 

Feira será a média aritmética simples obtida entre as notas atribuídas pelos professores 

avaliadores.  

 

11- CRONOGRAMA. 

 

                A data da Feira de Ciências do CEF 405 SUL será definida após retorno das aulas 

presenciais. 

 

12- BIBLIOGRAFIA/REFERÊNCIAS: 

 

www.manualdomundo.com.br 

 www.cienciahoje.org.br 

CHEMIN, Beatris F. (Org.). Guia prático da Univates para trabalhos acadêmicos. Lajeado, RS: 

Univates, 201 
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ANEXO G: JICEF (Jogos Interescolares do Centro de Ensino Fundamental 405 Sul) 

 
 

 

APRESENTAÇÃO:  

Os jogos interclasses desperta a relevância e efetividade no âmbito educacional, uma 

vez que os jogos prezam pela formação de indivíduos críticos, seletivos e reflexivos, com alta 

capacidade de desenvolver e de aprimorar suas habilidades motoras e psicomotoras, interagindo 

com o mundo ao seu redor. São os jogos realizados internamente do CEF 405 Sul, onde são 

disputados várias modalidades e” joguinhos” em sala de aula entre cada turma e ano em seus 

respectivos turnos. A equipe de trabalho é formada pelos os professores de Educação Física, 

professores regentes e conselheiros de cada turma e turno, direção e coordenação, juntamente 

com todos os alunos e diferentes áreas que compõem a escola. 

 

TÍTULO:   JICEF – JOGOS INTERCLASSE DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTEL 405 SUL 

PROBLEMATIZAÇÃO:  

O JICEF tem a pretensão de lidar com a existência do outro. Busca sociabilizar, incluir e 

despertar em cada aluno a importância da sua presença na escola, buscando uma consciência da 

prática pela igualdade social, racial, gênero, física e mental. O JICEF também visa a pratica de 

habilidades físicas e cognitivas, autoestima, trabalho em equipe, equilíbrio emocional, itens já 

trabalhados e desenvolvidos em sala de aula e nas aulas práticas na quadra. De acordo com Jean 

Piaget (1975, p.84), “o jogo favorece um equilíbrio afetivo na medida em que é uma atividade pelo 

prazer e tem como finalidade a afirmação do eu”. O JICEF enfatiza diminuir e erradicar também 

com a discriminação de qualquer natureza, a prática do ”bullying” e o preconceito na sua forma 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: JICEF 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias:  Todos os integrantes da escola/ Pais, comunidade escolar e visitantes 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Toda a escola 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução: 01 semana 

Responsável pela execução do projeto:  Professores de Ed.física – Adriani Nóbrega Gomes e Letícia 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

174 
 

mais discreta de pronunciamento. Nos JICEF, ao interagirem com os adversários, os alunos podem 

desenvolver o respeito mútuo, buscando participar de forma leal e não violenta. Os jogos 

possibilitam aos alunos confrontar-se com o resultado de um jogo e com a presença de um árbitro 

que permitem a vivência e o desenvolvimento da capacidade de julgamento de justiça (e de 

injustiça). Principalmente nos jogos, em que é fundamental que se trabalhe em equipe, a 

solidariedade pode ser exercida e valorizada. Em relação à postura diante do adversário podem-

se desenvolver atitudes de solidariedade e dignidade, nos momentos em que, por exemplo, quem 

ganha é capaz de não provocar e não humilhar, e quem perde pode reconhecer a vitória dos outros 

sem se sentir humilhado. Viver os papéis tanto de praticante quanto de espectador e tentar 

compreender, podem evitar o porquê ocorrem brigas nos estádios que podem levar à morte de 

torcedores, favorecendo a construção de uma atitude de repúdio à violência. Existem também a 

problemática do consumo de álcool, fumo ou outras drogas já em idade muito precoce dentro e fora 

das escolas. Com o despertar para os jogos e a aquisição de hábitos saudáveis, a conscientização 

de sua importância, bem como a efetiva possibilidade de estar integrado socialmente (o que pode 

ocorrer mediante a participação em atividades lúdicas e esportivas), são fatores que podem ir contra 

o consumo de drogas. Quando o indivíduo preza sua saúde e está integrado a um grupo de 

referência com o qual compartilha atividades socioculturais e cujos valores não estimulam o 

consumo de drogas, terá mais consciência e vivência para evitar possíveis vícios e condutas que 

causem tristeza ao seu próximo e a si mesmo. 

 

ESCOLHA DO TEMA GERADOR:   

A realização do JICEF contribui para o respeito ao próximo e o reconhecimento sobre 

as dificuldades e habilidades de cada um. Estimula a cooperação e os torna mais próximos e mais 

humanos, com a aproximação dos alunos, um ambiente acolhedor e atentam para o entendimento 

que os desafios acontecem durante toda nossa trajetória de vida, o importante é saber superar as 

barreiras com dignidade, respeito, educação e humildade, para que possam encontrar a chave para 

as suas próprias vitórias pessoais. A escola através também dos jogos deve ser um veículo de 

transformação da sociedade. Sua função é contribuir junto a outras instâncias da vida social para 

a efetivação das mudanças. A educação física através dos jogos deve privilegiar o contexto social, 

escolar e cultural, reconhecendo as diferenças existentes entre os indivíduos, considerando e 

valorizando suas experiências de vida. Para o alcance desses objetivos a utilização dos 

jogos/brincadeiras no contexto educacional escolar tem fundamental importância. Segundo 

Friedman (1996, p. 45): “Trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de pensar a 

educação numa perspectiva criadora, autônoma e consciente”. Através do jogo, não somente abre-
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se uma porta para o mundo social e para a cultura infantil como se encontra uma rica possibilidade 

de incentivar o seu desenvolvimento.  Dando ênfase a realização do JICEF é consciente que não 

deve ser priorizada a ideia de se utilizar o jogo como recurso de ensino de esporte como alternativa 

didática única, mas sim utilizá-lo de forma mais consciente, associando-o à natureza prazerosa e 

lúdica das crianças e adolescentes. De acordo com Escobar (2005), “os jogos e os esportes estão 

passando por um dos desafios mais importantes de sua trajetória histórica, isto é, atender à nova 

realidade política de inclusão. ” O JICEF também está inserido na aplicação da educação inclusiva 

de hoje, que se caracteriza como uma proposta de aplicação prática na área de educação em 

âmbito mundial designado de inclusão social, sendo proposta como um novo paradigma. Os JICEF 

proporcionam aos alunos ações culturais cuja intencionalidade e curiosidade resultam em um 

processo lúdico, autônomo criativo, possibilitando a reconstrução de regras, diferentes modos de 

lidar com o tempo, lugar, materiais e experiências culturais.  O jogo e a brincadeira, para além do 

prazer, da satisfação é entendida como instante de reconhecimento do homem como produtos de 

história. Dessa forma, entende-se que jogar e brincar é uma invenção humana “um ato em que sua 

intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a 

realidade e o presente”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 65) O JICEF do ponto de vista 

pedagógico busca propor aos alunos vivências motoras de forma lúdica, sem que o aluno fique 

carregado de gestos somente técnicos acompanhados de movimento automatizados e sentindo-se 

parte de um todo através de sua presença. 

PÚBLICO ALVO:  

O JICEF destina-se a todos os alunos, anos e turmas dos dois turnos matriculados na 

escola e a participação de todos os segmentos que compõem a escola, inclusive comunidade 

escolar e pais/responsáveis. 

JUSTIFICATIVA:  

A implementação e a realização do JICEF é importante porque é um projeto que contribui 

para a integração social do estudante e do adolescente; o JICEF também colabora para que os 

alunos adquiram autoconfiança; melhorem a autoestima e a sua expressão; estimula o 

desenvolvimento motor; reduz o stress e pressões, desenvolve a cooperação entre os eles e 

modifica o ambiente escolar. E’ através dos jogos individuais e em equipe que os estudantes e 

adolescentes aprendem e se preparar para o desenvolver das habilidades do ser, do conviver, do 

conhecer e do fazer – exatamente os quatro pilares que dão base ao ensino, segundo a UNESCO. 

O JICEF também proporciona aos alunos desenvolverem as suas competências, capacidades e 

habilidades, associadas às dimensões afetivas, cognitivas, sociais, psicomotoras, e internalizando 
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valores.  Na participação em jogos individuais e coletivos eles deixam de pensar apenas em si 

mesmo para contribuir para o bem-estar comum, da sua equipe, da sua turma e da escola. O 

estudante e adolescente aprende ainda, a dividir tarefas, de modo a encontrar soluções para todo 

tipo de situação, inclusive para as derrotas. No JICEF os estudantes descobrem com muita 

facilidade e clareza o quanto vale a amizade, a parceria e o espírito de colaboração. Os jogos 

podem colaborar de forma muito positiva para que situações violentas como o “bullying” não se 

tornem frequentes ou até nos casos de intervenção. Ao se trabalhar o corpo com o corpo nos jogos, 

é possível propiciar a conscientização sobre a diversidade e a riqueza que constitui as diferenças 

dentro dos times e suas equipes. O exercício da alteridade pode ser vivenciado através das 

diferentes práticas corporais nas quais todos possam conhecer melhor suas próprias capacidades 

e a dos companheiros (as) e ser capaz de conviver com isso como parte da nossa humanidade 

dentro das suas equipes. É importante que se trabalhe através do despertar do senso crítico, 

conscientizando-os de que conflitos e divergências fazem parte da vida de todos, mas que se possa 

chegar a conclusões construtivas através desses, não permitindo que se banalize o exercício de 

domínio de uns sobre os outros.  O estudante e o adolescente encontram alternativas nas vivências 

de práticas corporais através do JICEF e em diferentes formas de se portar mediante o desafio 

apresentado para buscar uma harmonia social e escolar, repudiando e combatendo a prática de 

discriminação de qualquer natureza em duas diferentes formas de expressão dentro do recinto 

escolar. 

OBJETIVOS:   

OBJETIVO GERAL: O JICEF tem como objetivo a consciência para o despertar o respeito dos 

limites do outro, despertar para a prática de atividades físicas visando combater qualquer tipo de 

discriminação, exclusão, proporcionar o bem-estar do corpo, evitar o preconceito e formas diversas 

de “bullying”, através da participação das equipes incentivando a prática de atividades físicas 

individuais ou coletivas com caráter harmonioso e saudável. Incluir a participação e integração de 

todos os integrantes que compõem da escola. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Participar de atividades corporais individuais ou coletivas, estabelecendo relações equilibradas e 

construtivas com os outros estudantes e adolescentes, reconhecendo e respeitando características 

e desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, 

sexuais ou sociais.  

      •  Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações das equipes.  
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 Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis, de 

higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a própria 

saúde, e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva.  

 Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e dosando o 

esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando que o aperfeiçoamento 

e o desenvolvimento das competências corporais decorrem de perseverança e regularidade 

e devem ocorrer de modo saudável e equilibrado. 

  Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e estética corporal que existem nas 

diferentes turmas e equipes, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são 

produzidos. 

 Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar dos 

colegas de equipe e da turma posturas adequadas para promover atividades corporais de 

saudáveis, reconhecendo-as como uma necessidade básica do ser dentro dos jogos. 

 

CONTEÚDOS: 

Os principais conteúdos a serem trabalhados neste projeto serão: Jogos e atividades de 

socialização, conteúdo teórico sobre as atividades que serão ministradas durante o projeto; 

Esportes: Voleibol, Basquete, Handebol, Futsal tanto masculino quanto feminino em todos os seus 

anos e nos dois turnos;  Jogos, esportes e atividades diferenciadas em sala de aula como: Xadrez, 

dama, dominó, jogo de botão, tênis de mesa, jogo de uno , jogos lúdicos e por fim, uma auto 

avaliação dos conteúdos trabalhados e desenvolvidos em sala de aula. 

 

METODOLOGIA: 

A metodologia aplicada no JICEF será a realização de jogos internos (sala de aula) e 

jogos externos (quadra) entre as turmas e individualmente, tanto masculino e feminino, separados 

pelo seu turno dentro de cada ano. Cada turma terá seus participantes inscritos previamente para 

a participação nos jogos de acordo com a tabela antecipadamente divulgada e distribuída entre os 

capitães e capitãs das equipes e professores conselheiros. Os jogos serão realizados com a 

interação de todos os professores buscando a socialização e participação junto com os alunos em 

seus jogos, na sua presença e com a suas equipes, contando com a integração e inclusão de todos 

os segmentos da escola, como direção, coordenação, sala de recursos, sala de apoio e outros; 

considerando as habilidades e diferenças de cada um e respeitando os seus horários, anos e 

turnos. 
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ATIVIDADES PRINCIPAIS DO JICEF: 
 

 
COMO 

 
ONDE 

 
QUANDO 

 
 
Jogos esportivos externos              
(Voleibol, futsal, handebol 
e internos ( Xadrez, dama, 
dominó, tênis de mesa, 
jogo de botão e Uno.) 

 
Sala de aula, quadra de esporte e pátio. 
 

(retorno às aulas presenciais) 

 
São 06 dias consecutivos de 
atividades com jogos, 
apresentações culturais e 
musicais paralelo com 
atividades recreativas e 
oficinas. 

 
QUEM 

 
COM O QUÊ 

 
APRENDIZAGEM QUE SE 
PRETENDE ALCANÇAR 

 
Todos os professores têm 
a função de organizar a 
sua equipe, ajudar na 
arbitragem e atentar aos 
jogos na tabela 

 
A escola precisa de verba e de apoio da 
regional de ensino para disponibilizar os 
seguintes recursos que serão 
necessários para a qualidade da 
realização do JICEF: Os recursos 
materiais serão necessários: bolas de 
voleibol, bolas de futsal, bolas de 
handebol, redes de futsal e redes de 
handebol, rede de voleibol com os 
cordões para suporte, postes de 
voleibol, apitos, traves, cadeiras e 
mesas , jogos completos  de tênis de 
mesa, tabuleiros de dama , tabuleiros de 
xadrez com a suas devidas peças, jogos 
de dominó, tabuleiro de jogo de botão 
com os seus respectivos times, 
palhetas, traves e bolinhas, saquinhos 
de plástico pequenos para fazer gelo, 
“garrafinhas” de água, (único item que 
os alunos trazem) kit primeiro socorros 
para eventuais emergências, camisas 
do seu time ou colete, quadro branco 
para o placar, pincel de cores diferentes 
e apagador, pastas transparentes para 
entregar a cada professor e direção com 
toda divulgação e tabela dos jogos, 
computador, papel impressora com tinta 
para confecção, estruturação e 
montagem de todo o JICEF: 
(Programação, estrutura, regulamentos, 
modalidades, tabela da quantidade de 
medalhas, ficha de inscrições para os 
jogos internos individuais em cada 

 
Todos os envolvidos devem 
sentir-se bem, integrados e 
engajados na que a realização 
do JICEF, que a sua realização 
seja algo renovador e que 
consiga incluir todos os 
integrantes da escola, trazendo, 
descontração, alegria, 
harmonia e bem-estar físico e 
social contribuindo para um 
ambiente escolar tranquilo e 
com unidade. 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

179 
 

modalidade separada por anos e 
gênero, ficha de inscrição para os jogos 
externos separado por modalidade e 
fichas de inscrição para as equipes de 
apoio, confecção de tabelas de cada 
modalidade de jogo interno e cada 
modalidade de jogo externo, tabelas 
para a alimentação diária para a 
divulgação dos resultados e jogos do dia 
seguinte, regras de cada modalidade 
para divulgação e distribuição para os 
alunos e professores, utilização de 
cartazes para ajudar na comunicação e 
divulgação dos jogos, confecção de 
camisas dos times ou coletes de todos 
os alunos da escola.  No que abrange a 
recursos humanos: participação de 
todos os alunos, professores, direção e 
coordenação, equipes de apoio para a 
realização dos jogos, equipe de apoio 
da limpeza, apoio do lanche, apoio de 
seguranças e portaria, apoio com os 
alunos com necessidades especiais, 
apoio “primeiros socorros” e apoio a 
duplicação e impressão de todo o 
material administrativo. 

 

 
CRONOGRAMA: 

 

O JICEF ocorre geralmente no final primeiro semestre de cada ano, antes do recesso 

de julho. Podendo o mesmo ser alterado conforme as condições climáticas e por interesse do corpo 

docente da escola em razão do calendário escolar de cada ano vigente. O cronograma do JICEF 

realiza-se da seguinte forma: Dentro do calendário escolar, já acordado e discutido na semana 

pedagógica de fevereiro, antes do retorno das aulas, e é reservado e programado uma semana 

para a sua realização. O primeiro dia dos jogos é separado para que ocorram algumas solenidades 

como: abertura dos jogos, juramento do atleta, hino nacional, desfiles das equipes, atrações e 

apresentações musicais, culturais e divertidas, além dos jogos de confraternização entre os 

professores, direção e membros da escola. Os demais dias da semana, são realizados os jogos 

externos (quadra) e internos (jogos dentro da sala e pátio) de acordo com a tabela divulgada 

anteriormente pelos professores de educação física dentro dos seus respectivos horários e turnos. 

Todos os alunos são inscritos em modalidades esportivas coletivas e/ou individuais de acordo com 

a sua aptidão e vontade. No último dia do JICEF ocorrem as finais entre todas as equipes que se 
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classificaram durante os jogos coletivos. As finais de cada modalidade interna já ocorrem dentro 

do seu dia específico durante a sua realização. Logo após os JICEF, a escola realiza uma 

cerimônia de solenidade para prestigiar todos os alunos que participaram, entregar medalhas e 

homenagens também todos os seus participantes e professores. 
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FRIEDMAN, Adriana. Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: Editora 

Moderna, 1996. 
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GARDAMER, H.G..Verdade e método: traços fundamentais de uma bermeneutica filosófica. 

Petrópolis, Vozes. 2002. 

HUIZINGA, J. O jogo como elemento da cultura. São Paulo, perspectiva. 1999. 

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo; pioneira, 1992. 

MARCEDO, L. Jogos e sua importância na escola, São Paulo, pioneira 1995. 

NAHÁS, M.V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo 

de vida mais ativo. Londrina: Midiograf, 2001. 

ORLICK, T. Vencendo a competição. São Paulo; círculo do livro, 1989. 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e 

representação. Rio de janeiro: Zahar, 1978. 

SCHWARTZ, G. M. Emoção, aventura e risco – A dinâmica metafórica dos novos estilos. In: 

Burgos, M.S.; Pinto, L.M.S. (Org.). Lazer e estilo de vida. 01 ed. Santa Cruz do Sul, 2002. 

SILVEIRA, G. C. F.; PINTO, J. F. Educação Física na perspectiva da cultura corporal: uma 

proposta pedagógica. In Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas: Autores Associados, 

v. 22, n. 3, pp. 137-150, 2001. 

SOLER, R. Jogos cooperativos. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

TAVARES, M. e Souza J. M. O jogo como conteúdo de ensino para a prática pedagógica da 

educação física na escola. In revista Corporis. VI, N° 1, Recife, 1996. 

TISI, Laura. Educação física e a alfabetização. Rio de Janeiro, Sprint, 2004. 

VOSER, R da C. & GIUSTI, J. G. O Futsal e a Escola. Porto Alegre. Artmed, 2002 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

1. Como será feito o acompanhamento do projeto? 

Organização e Comunicação com clareza: Toda logística do JICEF precisa ser “mapeada “com 

antecedência de 02 a 03 meses, mas é nas coordenações, nas aulas de educação física, nos 

intervalos e nos momentos específicos solicitados pelos professores de educação física, que o 

JICEF vai tomando sua forma e aprimoramos o seu desenho. É necessário apresentar com clareza 

para todos os integrantes da escola o JICEF e esclarecer as tarefas e/ou o desempenho de cada 

membro participante. É primordial certificar através desses momentos citados que cada um saiba 

do regulamento e dos critérios para a execução do JICEF. Através de divulgação e organização 
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todos do CEF 405 Sul precisam saber e compreender quais as tarefas recebidas e cumprir com o 

seu papel dentro da realização do JICEF, isso ocorre através de coordenações e explanação do 

JICEF pelos professores de educação física. Quanto a avaliação, em se tratando de trabalho em 

equipe, nada melhor que discutir coletivamente os sucessos e também os pontos do JICEF que 

precisam ser agilizados e resolvidos. Há uma necessidade de que todos estejam envolvidos, 

inclusive todos os membros do time e das turmas no momento da avaliação, isto ocorre antes, 

durante e após o JICEF, através do questionamento direto com os alunos, em coordenações com 

os professores e membros da direção e coordenação. 

2. Como serão medidos os efeitos do projeto? 

 É importante manter um clima de cooperação durante o JICEF. Antes, durante e após o seu 

processo, é visível, notável e sentido os efeitos dos jogos JICEF nos alunos, no ambiente escolar 

e em todos os componentes da escola, que através dessa construção em conjunto todos se 

beneficiam. A harmonia e a vontade de fazer e de participar estão presente em todos os 

colaboradores que entendem que suas tarefas são parte de um projeto em que cada um contribui, 

de forma cooperativa, para o crescimento do aluno, do JICEF, da escola e do benefício de todos 

os integrantes da escola. Na divisão de tarefas em etapas no JICEF encontramos uma estratégia 

muito eficiente para garantir os melhores resultados junto com todo o grupo.  

3. Avaliação 

“A avaliação é substancialmente reflexão, capacidade única e exclusiva do ser humano de pensar 

sobre seus atos, analisá-los, julgá-los, interagindo com o mundo e com os outros seres, influindo 

e sofrendo influências pelo seu pensar e agir” (“Avaliar para promover”, de Jussara Hoffmann, 

página 10). Avaliar o JICEF não é um processo simples.  Os alunos serão avaliados pela suas 

equipes e professores, os professores fazem uma auto avaliação do JICEF e de sua participação 

e todos estão engajados em participar e contribuir para o bem estar de todos antes, durante e após 

o jogos. Para iniciar uma avaliação do JICEF, os professores de educação física começam por 

uma análise de nosso trabalho em sala de aula. Refletimos como está sendo nossa prática 

pedagógica e esportiva em alguns aspectos e após essas reflexões lançamos perguntas 

norteadoras para reflexão em coordenação:  

a) Conhecemos a história de vida (saúde, lazer, prática esportiva) de cada aluno com as suas 

particularidades?  
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b) Elaboramos algum tipo de avaliação diagnóstica (inicial) para aplicar em sala de aula, com o 

objetivo de verificar o que meus alunos já têm de prática de esporte e conhecimento do mesmo?  

c) Verificamos junto a cada aluno o que pensa a respeito da importância de aprender a participar 

dos jogos, praticar atividade física?  

d) Compartilhamos com os outros professores a necessidade de conhecimento prévio da realidade 

dos alunos, com o objetivo de organizar melhor o JICEF, nossos planos de ensino/ aulas com 

atividades interativas, recreativas, participação conjunta professor/aluno? Isso será útil para o 

enriquecimento e aperfeiçoamento de seu fazer pedagógico. Esta é uma excelente maneira para 

que cada etapa do JICEF seja analisada considerando sua integração com o todo, e como o 

andamento das tarefas individuais está colaborando para o resultado geral. Desta maneira, 

acreditamos, nós professores de educação física na importância de manter um clima de 

cooperação durante esta avaliação em todo o seu processo. Acreditamos que esta avaliação não 

deva ser usada para culpar membros das equipes por possíveis problemas ocorridos e rotineiros, 

mas para entender as interferências e, principalmente, encontrar soluções coletivas, resolvendo e 

amenizando os pontos negativos e exaltando e aprimorando os prontos positivos, gerando assim 

uma harmonia despertada pelo JICEF que está sempre presente na escola e dentro de cada um 

dos seus participantes e colaboradores. 
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ANEXO H: Projeto Ficha Literária 
 

 

 1) Apresentação  

   
            O projeto “Ficha Literária” tem como objeto o desenvolvimento da leitura em sala de aula 

proporcionando aos alunos o acesso à literatura de modo geral e a incentivar os alunos ao hábito 

da leitura não apenas como ferramenta de aprendizagem, mas como forma de vivenciar outras 

culturas do nosso mundo. 

 

2) Título do projeto 

            O título, Ficha Literária, foi escolhido de maneira a relembrar aquela vivência de literatura 
dentro da escola. 
 

3) Problematização  

 
           A realidade de nossos alunos com relação à leitura em casa é uma ausência de tempo para 

consolidar este hábito ou porque suas casas ficam muito distantes da escola ou pelo fato de 

demorarem no percurso entre escola e casa, por isso por chegarem cansados a leitura fica cada 

vez mais de lado ou de forma quase ausente durante a vida escolar desses estudantes. O projeto 

pretende alcançar todos os alunos da faixa etária entre 13 e 15 anos. A ideia é desenvolver em 

conjunto um acesso a livros e ao tempo para trabalharem a aquisição da linguagem em outros 

ambientes dentro da escola. 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Projeto Ficha Literária 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Biblioteca escolar, professores e coordenadores. 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: todos os alunos do matutino. 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula e biblioteca. 

Período de Execução:  Ano de 2020. 

Responsável pela execução do projeto: Ana Carolina Mello e Cyntia da Silva Secchio. 
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4) Escolha do tema gerador  

            O tema surge do contexto observado de alguns alunos usarem o final das aulas para lerem 

seus livros. Era comum repararmos que poucos alunos faziam uso desse pequeno tempo entre as 

aulas para lerem seus escritores favoritos. Então por que não proporcionar aos outros alunos um 

tempo destinado à leitura de qualquer obra de sua preferência. 

5) Público Alvo  

Os alunos de 8° ao 9° Ano do Ensino Fundamental II.  

6) Justificativa  

              O principal motivo que levou à elaboração do projeto foi o fato de vermos que alguns alunos 

liam apenas um livro por ano, o que representa uma média de leitura muito baixa com relação a 

outros países com os mesmos recursos que o Brasil. Este projeto contribuirá para a prática do 

letramento multidisciplinar proposto na LDB e desenvolverá uma atividade mais proativa por parte 

dos alunos sobre sua responsabilidade no desenvolvimento de seu intelecto. 

7) Objetivos  

             O projeto pretende mudar a perspectiva dos alunos sobre a leitura e quando ele estiver 

concluído o resultado esperado é ver os alunos recorrerem a livros sem necessitar de uma prova 

para manter vivo o hábito de interagir através da literatura com outros estudantes no mundo. Essa 

mudança de atitude evidenciará que os alunos entenderam como usar essa ferramenta mesmo em 

meio de interface online para desenvolver habilidade de textos multimodais. 

  

7.1) Objetivo Geral: Valorizar a aquisição de livros literários pelos alunos.  

7.2) Objetivos específicos:  

 Introduzir a temática literária com vistas à prevenção do analfabetismo funcional bem como 

ajudar à aquisição de uma diversidade de linguagem;  

 Esclarecer e alertar os estudantes e as famílias quanto aos bons hábitos de adquirir 

informações verídicas e teóricas sobre o mundo;  

 Reduzir os índices de desinformação decorrentes do uso das redes sociais entre os 

estudantes do CEF 405 Sul.  
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8) Conteúdos  

Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza 

dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão 

de subjetividades e identidades sociais e culturais. 

Agir pessoalmente com autonomia, responsabilidade tomando o conhecimento como forma de 

diversidade que impulsiona o saber e o exercer um protagonismo social dentro de seu país. 

9) Metodologia  

Primeiro, os alunos irão escolher seu livro tema na biblioteca ou sites oferecidos pelas professoras 

de cunho confiável. Em seguida, eles começaram à leitura tomando o tempo das aulas para essa 

prática. As professoras anotaram os livros escolhidos mesmo os que foram baixados na internet.  

Ao final, na semana de avaliação de cada bimestre, os alunos farão à resolução de uma ficha 

literária executada em duplas e entregaram as respostas para serem corrigidas pelas professoras.  

9.1) Desenvolvimento das ações:  
 

Como 

Leitura em sala 

Onde 

Sala de aula e biblioteca 

Quando 

Durante o ano letivo 

Quem 

Professoras: Ana 

Carolina e Cynthia da 

Silva Secchio. 

Com o que 

Recursos humanos: 

professoras de LEM. 

Recursos materiais: 

acervo da biblioteca e de 

sites literários. 

Aprendizagens que se pretende alcançar 

Habilidades: Aquisição de novas 

linguagens. 

Competências: Compreender o hábito da 

leitura como ferramenta de exercício da 

linguagem e de interpretação de mundo. 

 
 
10) Cronograma: no decorrer do ano letivo 
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11) Bibliografia/referências:  

Livros: acervo da biblioteca do CEF 405 Sul. 

Sites: http://lelivros.love/categoria/infanto-juvenil/ 

http://www.elivros-gratis.net/elivros-gratis-infanto-juvenil.asp 

https://www.virtualbooks.com.br 
 

12) Acompanhamento e avaliação  

12.1) Como será feito o acompanhamento do projeto?  

Reuniões de acompanhamento durante o período de aulas previsto no cronograma, nas quais as 

professoras pontuaram em seus diários à participação dos alunos com relação da prática da leitura. 

12.2) Como serão medidos os efeitos do projeto?  

Através da participação dos alunos e também ao final de cada bimestre com uma avaliação 

denominada ficha literária na qual os alunos discorrerão os aspectos principais do livro e resumirão 

com suas palavras o enredo da obra. 

12.3) Avaliação: 

Instrumentos: 

 Participação: 1,0 ponto; 

 Ficha- Literária: 4,0 pontos. 

 

Periodicidade da avaliação: no decorrer dos bimestres. 
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ANEXO I: Relações Interpessoais na Escola 
“Inclusão, intervenção, mediação e prevenção” 

 

 

Apresentação 

 

O Serviço de Orientação Educacional apresenta o Projeto “Relações Interpessoais na 

Escola” onde serão utilizadas estratégias e metodologias diversas visando adequá-las ao contexto 

de cada turma. O SOE realizará o projeto com a parceria de professores, que irão oferecer às 

aulas e participar das discussões e dinâmicas.  

O SOE procurando atuar na relação ensino-aprendizagem advindas das limitações e 

dilemas existentes nas relações sociais de produção de vida presentes na sala de aula e na escola 

irá trabalhar dentro do Projeto “Relações Interpessoais” com as temáticas BULLYING, 

CYBERBULLYING E PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS. 

O objetivo do tema Bullying e Cyberbullying e Prevenção ao Uso de Drogas é capacitar, 

prevenir, alertar pais, professores e os demais profissionais da educação sobre como forma de 

prevenir e combater a violência nas escolas. O trabalho ser educativo, ou seja, a ideia principal é 

contextualizar e familiarizar todos com o problema, orientando sobre as causas e consequências 

com relação ao bullying e ao uso de drogas os possíveis prejuízos acadêmicos, sociais e de 

autoestima na vida dos alunos. 

 

Título: 

Relações Interpessoais na Escola 

“Inclusão, intervenção, mediação e prevenção” 

 

 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Relações Interpessoais na Escola 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: Palestrantes, adolescentro e professores 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Toda a escola 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula e pátio da escola 

Período de Execução:  durante o ano letivo. 

Responsável pela execução do projeto: Jacinta Vasconcelos/OE 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

189 
 

 

Justificativa: 

 

Este Projeto de Relações Interpessoais ele busca a melhoria das relações sociais entre 

os alunos onde serão utilizados conceitos de ética e moral entre os alunos e comunidade escolar 

para o desenvolvimento de um ambiente saudável, seguro e acolhedor para todos. 

O projeto também pretende que se favoreça a promoção da aprendizagem e o estimulo 

para uma cultura de paz na escola e na vida procurando minimizar as relações de conflitos ou 

preveni-la no âmbito escolar. O projeto se destina aos alunos do 6° ao 9° anos desta escola que 

já sofrerão e aos que praticam bullying e aos alunos que estão no grupo de risco e uso de drogas 

procurando dá espaço ao protagonismo juvenil dando vez, voz e espaço para as suas ideias e 

iniciativas. 

 

 Objetivo Geral  

 

O projeto Relações Interpessoais que tem como temas relacionados ao projeto 

antibullying e prevenção ao uso de drogas o lema educar é o melhor caminho para prevenir. 

Uma das estratégias dos projetos são as oficinas de formação de multiplicadores, nas quais os 

adolescentes se apropriarão dos conhecimentos que serão repassados em sala de aula onde 

poderão ajudar, pedir ajuda e denunciar atos de bullying, por exemplo. 

Um eixo importante do projeto é o resgate da autoridade na família e na escola abrindo espaço 

para dialogar sobre o tema e receber as orientações de que necessitam. São ações desejáveis 

para promoção da aproximação da escola com as famílias: encontros, reuniões, debates e 

festividades compartilhadas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Estabelecer diversas parcerias com entidades e órgãos públicos para ampliar os trabalhos e 

projetos desenvolvidos na escola; 

2. Enriquecer o currículo escolar com atividades práticas e teóricas na exploração de temas 

transversais onde se possa trabalhar o protagonismo juvenil; 

3. Melhorar a qualidade do ensino, reduzindo os problemas dentro e fora da escola; 

4. Oferecer atividades voltadas para o desenvolvimento integral do adolescente, estimulando o 

aprendizado e o desenvolvimento de atitudes sociais positivas, tais como: disciplina, respeito ao 

próximo, ética, cooperação mútua, amizade e cidadania; 
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5. Promover um intercâmbio entre estes projetos e com os demais da escola; 

6. Encaminhar atendimentos de terapia familiar, individual quando for necessário; 

7. Estimular os professores e equipe diretiva a elogiar comportamentos positivos dos alunos 

quando identificam situações em que as regras antibullying são respeitadas; 

8. Acolher os alunos em situação de risco ao uso de drogas como forma de estabelecimento de 

vínculo dispensando-lhe o encaminhamento de ações que são direcionadas para a sua 

resolutividade; 

9. Propiciar a escuta aos adolescentes em situações de risco acolhendo suas questões, revelações 

e anseios fornecendo apoio e encorajamento. 

 

 

Metodologia 

O Projeto Relações Interpessoais será desenvolvido ao longo do ano letivos sob a 

coordenação da orientadora educacional Jacinta Vasconcelos. 

Como Onde Quando 

- Utilização de dois dias para a 
entrega e devolutiva das 
informações assinados pelos 
pais; 
- Nos espaços de coordenação 
coletiva às segundas-feiras, 
- Atividades de prevenção 
devem ocorrer continuamente 
durante todo o ano letivo, pois 
apenas dessa maneira surtirá 
um efeito positivo de 
prevenção. 

 

Entrega de informativo aos pais 
via alunos, sala de aula e 
coordenação coletiva. 
 

Durante o período letivo 

 

Quem 

 

Com o quê 

 

Aprendizagens que se 
pretende alcançar 

- Orientadora Educacional 
(Jacinta Vasconcelos), 
- Professores de Ciências, 
- Equipe Adolescentro. 

 

- Questionários, 
- Dinâmica Role Playing, 
- Vídeo. 

 

Ao término dos projetos os 
alunos devem sair com algum 
grau de conhecimento sobre o 
tema sendo capazes de 
identificar situações 
problemáticas e ajudar na 
busca por soluções práticas e 
duradoras. 
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Acompanhamento e avaliação 

 

Para o plano de ação apresentando se faz necessária uma avaliação permanente 

observando o surgimento de novos casos de bullying e tratar os casos existentes e se estão se 

repetindo deixar uma mensagem clara aos alunos de que esse tipo de comportamento é inaceitável 

não sendo tolerado em hipótese alguma. 

Os alunos serão chamados para avaliar o seu próprio comportamento e os professores 

vão acompanhar para saber se houve mudança de atitude ao que foi discutido com ele. 

 

 Bibliografia 

 

- Construindo o projeto de Prevenção ao Uso de Drogas, Ministério da Justiça e Ministério da 

Educação, 2° edição - Brasília/DF 2014 

- Bullying - Cartilha 2010/Justiça nas escolas 

- Conselho Nacional de Justiça 

- Websites 

WWW.bullying.com.br 
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ANEXO J: Lógica Matemática: “Brincando de Pensar” 
 

 

Apresentação 

Existe em nossa educação uma distância muito nítida entre a realidade atual e o ensino 

acadêmico, busca-se qualidade, mas geralmente centrada apenas no modo como as aulas serão 

desenvolvidas, esquecendo-se totalmente de aproveitar a experiência de vida dos estudantes, seu 

real interesse dentro deste processo e a visão de conjunto onde as disciplinas se complementam 

buscando objetivos em comum, fazendo com que o conhecimento deixe de ser fragmentado e 

passe a ser coletivamente planejado, dentro de uma visão global, tendo como foco principal uma 

aprendizagem real, contextualizada e interdisciplinar. Muitas vezes o estudante é bombardeado 

por vários conhecimentos soltos e sem significado. No sentido de promover a ideia do todo dentro 

de um contexto interessante e motivador, é necessário propor aos estudantes questões 

relacionadas com situações que tragam desafios e levantem problemas que precisam ser 

resolvidos, ou que deem margem à criação e devem permitir que os mesmos se sintam capazes 

de vencer as dificuldades com as quais se defrontam e de tomar a iniciativa para resolvê-las de 

modo independente. 

Queremos com este trabalho estimular nosso estudante a desenvolver seus potenciais 

através de uma aprendizagem significativa, desafiadora, criativa e prazerosa, onde ele perceba e 

vivencie a prática do raciocínio lógico como uma importante ferramenta na construção do 

conhecimento, sentindo-se assim estimulados a participar ativamente de atividades propostas. 

Diante da realidade apresentada nos propomos a, junto com o estudante, superar obstáculos e 

vencer o desafio de apoiá-lo no desenvolvimento epistemológico e prático em busca do seu 

conhecimento, através de uma metodologia baseada na auto capacidade de realização, onde o 

objetivo principal será estimular o exercício do pensar. Sabemos que uma aprendizagem de fato  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Lógica Matemática: “Brincando de Pensar” 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias: ----------- 

Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Anos finais do ensino fundamental 

Número de estudantes Atendidos: 8º A, B, C e D e 9º A 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto: Sala de aula 

Período de Execução:  durante o ano letivo 

Responsável pela execução do projeto: Flávio Xavier 
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só acontece quando o educando passa a ver, sentir, pensar, decidir e agir como protagonista de 

seu interesse, tornando-se mais autônomo e capaz de exercer plenamente sua cidadania em 

busca de uma melhor qualidade de vida. 

 

Justificativa 

Atualmente há consenso de que à escola compete formar o educando de forma 

integral, valorizando-o como ser humano, único, diferente, mas com igual direito de acesso à 

informação e à cidadania. A escola deve, ainda, construir um ambiente reflexivo e dinâmico, que 

possibilite a formação de pessoas críticas e conscientes, com vistas a soluções para os mais 

variados problemas e desafios do cotidiano. Isso se desenvolve, necessariamente, mediante o 

conhecimento teórico aliado à experiência prática do que se está construindo. 

Além disso, é importante ressaltar que o raciocínio lógico, o uso de estratégias 

matemáticas, a criatividade e a concentração devem ser tão evidenciadas e promovidas pela 

escola, quanto devem ser garantidos os demais direitos.   

Trabalhar com a lógica matemática significa considerar não somente apenas um 

conteúdo a mais. Inclui também o incentivo aos alunos de resolver problemas, tomar decisões, 

perceber regularidades, analisar dados, discutir e aplicar ideias. 

O raciocínio lógico matemático constitui uma grande riqueza para o educando e sua 

vivência em sociedade.  Em decorrência disso, faz-se necessário propor atividades que permitam 

que o mesmo aprenda a pensar, desenvolvendo e ampliando, assim, a sua habilidade de 

raciocinar. 

Dessa forma, o CEF 405 Sul entende que para o ano de 2020, o Projeto Interdisciplinar 

I deve ser voltado para a valorização do pensar, o qual tem como objetivo maior a conquista da 

cidadania, aplicada a exploração de habilidades através de atividades que sejam significativas para 

o processo de ensino aprendizagem. Como o tema é abrangente e instigador, continuaremos em 

2021 e 2022 desenvolvendo atividades que atendam e/ou instiguem a discussão da lógica 

matemática, na tentativa de construir caminhos e propostas que o valorizem. 
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Objetivos 

Objetivo Geral 

Estimular o despertar dos estudantes para o aprendizado da matemática por meio de 

instrumentos que instiguem o raciocínio lógico e a criação de estratégias que facilitem a resolução 

de desafios propostos ou situações complexas do dia a dia. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Elevar a autoestima e motivar a auto capacidade dos educandos para a resolução de desafios 

matemáticos ou mesmo de raciocínio lógico; 

- Melhorar a interpretação de textos e aumentar a atenção e concentração para a resolução de 

desafios lógicos; 

- Motivar o interesse por desafios lógicos e desenvolver a antecipação de estratégias de resolução; 

- Observar as disparidades de raciocínio entre os alunos e ajustar a didática para o alcance do 

entendimento de todos; 

- Estimular a discussão e o uso de estratégias matemáticas em situações corriqueiras dos alunos. 

 

Metodologia 

 

Esta iniciativa será desenvolvida no âmbito do Projeto Diversificado - I proposto no 

Projeto Político Pedagógico da escola e requisito da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

com todos os alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais. As aulas serão ministradas uma vez 

por semana em todas as turmas. As atividades serão selecionadas em fácil, médio e difícil, 

despertando a curiosidade e proporcionando a interação entre os estudantes e a discussão acerca 

dos resultados. 

As atividades serão realizadas em sala de aula e com possibilidade de extensão para 

continuidade em casa. Cada semana os estudantes receberão uma atividade ou um desafio lógico, 

juntamente com orientações do professor e iniciarão a resolução.   

 

Avaliação 

              A avaliação será subjetiva com finalidade mais diagnóstica e de 

equalização/disseminação do pensamento lógico do que propriamente “avaliação somativa”. 
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Metas 

 Espera-se que ao final do ano letivo os estudantes envolvidos estejam: 

 - Motivados e capazes de solucionar desafios lógicos ou de complexidade do dia a dia; 

 - Que a leitura e a interpretação de textos não sejam mais os dificultores da resolução destes 

desafios; 

 - Que os alunos se tornem críticos e capacitados para criar estratégias próprias para a resolução 

de desafios lógicos;  

 - O aprendizado da matemática não seja mais um tabu e o conteúdo se torne atrativo e prazeroso 

em contradição ao conceito culturalmente arraigado de que a matemática é chata e dificultosa. 

 

Referências Bibliográficas 

  

REIS, M. P. Brincando com a lógica: aprendendo a pensar. Projeto Teia do Saber 2006 – 

Programa de Formação Continuada de Professores. Guaratinguetá/São Paulo: UNESP, Secretaria 

de Estado de Educação, 2006. 10p. 

 

SILVA, N.M. da; LOZANO, A.R.G.; LOPES, J.R. Lógica matemática no Ensino Fundamental 

como instrumento facilitador da aprendizagem ensino da matemática. Duque de Caxias/RJ: 

Clube dos autores, 2012. 88p 
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ANEXO K: CONSTRUINDO MEU PROJETO DE VIDA 
 
 

 

Apresentação 

 
           O Serviço de Orientação Educacional apresenta o Projeto Saúde e Segurança na escola 

onde serão utilizadas estratégias e metodologias diversas visando adequá-los ao contexto da crise 

de pandemia. 

           O tema Saúde e Segurança como projeto de vida propõe que nossos alunos comecem 

dentro do contexto atual a construir um projeto de vida como construção pessoal e possa balizar 

suas escolhas em três marcos temporais o “ o meu passado”, “meu presente” e “meu futuro”. 

Acredito que dessa forma poderão ser protagonistas, agentes e responsáveis pelo próprio 

desenvolvimento, e que possam se engajar com a própria consciência e, ao mesmo tempo, com 

as vozes dos outros sociais, como a família, escola, professores e seus pares. 

 
Justificativa 
 

           A ideia central é que neste momento nossos alunos que foram praticamente obrigados, 

devido às circunstancias atuais a mudarem de rotina possam reconstruir um novo modelo de vida 

adequado ao momento atual. Em um segundo momento será mapeado os significados de saúde e 

segurança. Quero saber de nossos alunos o que eles entendem sobre estes dois conceitos que às 

vezes podem ser diferentes do que nós enquanto escola entendemos. Dentro do que eles forem 

conceituando vamos interagindo com estas informações e resignificando o conceito por eles a 

serem construído dentro dessa nova perspectiva. 

 
 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

CRE: Plano Piloto/Cruzeiro 
Título do Projeto: Construindo meu projeto de vida 

Unidade Escolar Proponente: CEF 405 SUL 

Parcerias:  Professores, Adolescentro, PSE 
Etapa/ Modalidade da Educação Básica Atendida: Ensino Fundamental Anos Finais 

Número de estudantes Atendidos: Toda a escola 

Espaços utilizados para a escola desenvolver as atividades do Projeto:  

Período de Execução:  julho a dezembro 

Responsável pela execução do projeto: Jacinta Vasconcelos/OE 
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Objetivo Geral 
 
            O objetivo geral do projeto é introduzir a prática educativa de construir um projeto de vida 

de acordo com a realidade atual frente a situação de pandemia, tendo em vista que nesse momento 

atual os alunos possam adquirir bons hábitos disciplinares e possam fazer escolhas mais acertadas 

desenvolvendo o senso crítico e a reflexividade e tomem para si esta construção com uma nova 

meta a seguir. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Como estratégia para o alcance do objetivo geral foram traçados alguns objetivos 

específicos dentre eles; 

 Educar para a Saúde e Segurança pessoal e coletiva na prevenção a pandemia e a 

valorização da vida saudável; 

 Oportunizar rodas de conversas, debates, abrindo espaço para os alunos de colocarem 

frente ao contexto atual; 

 Formar parcerias com outros segmentos da sociedade como forma de prevenção secundária 

tais como Adolescentro, PSE e outros. 

 

Metodologia 

 

              A metodologia será composta por etapas com atividades coletivas e individualizadas que 

despertem o interesse dos alunos. As atividades coletivas aconteceram em pequenos grupos e 

serão selecionadas com o objetivo de estimular o protagonismo juvenil. 

            As individualizadas oferecerão momentos de escuta atenta, ativa e afetiva incorporando o 

diálogo à rotina escolar abrindo espaço para opiniões e desejos. 

 

Acompanhamento e Avaliação 

 

             Os alunos serão acompanhados e avaliados pelos encaminhamentos e devolutivas que os 

professores derem ao longo do processo e observações através da realização de tarefas pela 

Plataforma Google Classroom. 
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ANEXO L – Acervo fotográfico 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do acervo – sem legenda – datada de 1993 

 

 

 

 

Fotos do acervo – sem data – Atendimento de 1ª a 4ª série 
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Foto do acervo – sem legenda – datada de 1987 

 

 

 

Foto do acervo fotográfico – Desfile Esplanada – datada de 1991 
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Acervo Fotográfico – Formandos 8ª série, 2000 – Teatro da Caixa Econômica Federal 

 

 

Acervo Fotográfico – Formandos 2013 – Foto para Formatura 
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Acervo Fotográfico – Abertura do JIEC 2013 – Estacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo Fotográfico – Comemoração Dia das Mães 2008 – Apresentação Teatral 
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Acervo Fotográfico – Medalhistas da XVII OBA 2014 – Foto para Mural  

 

 

 

 
 

Festa Junina 2016 
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Semana Pedagógica - 2017 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial de Combate ao Autismo - 2017 
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                                       JICEF – 2017 – turno vespertino – 6ºe 7º anos 
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JICEF – 2017 – turno matutino – 8º e 9º anos 
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PROJETO – “Um Dia na Roça” - 2017 
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                                         Feira de Ciências-vespertino (6º e 7º anos) - 2017 
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Dia Letivo Temático - 2017 
Educação Patrimonial 
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Apresentação Teatral – 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confraternização alunos e professores – lanche coletivo – dezembro/2017 
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Montagem dos murais – Projeto Água – Turno Matutino - 2018 
Alunos e professores 
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Dia letivo temático – Água – projeto 2018 – Turno Vespertino 
Culminância do projeto 
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Projeto Hora Cívica – 2018 
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Trabalhando a inclusão – Professora Adriani (Educação Física) - 2018 
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Semana de Educação para vida - 2018 
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Semana da Consciência negra/2018 – exposição máscaras 

 

 

 

Dia Mundial de Combate à Aids – alunos matutino/2018 
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Premiação teatral – Projeto de Português/2018 – 9ºs anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto tabela periódica suspensa 
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Feira de Arte Contemporânea /2019 – Turno Matutino 
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Feira de Ciências – 2019 – Turno Vespertino 
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                                         Feira de Ciências – 2019 – Turno Matutino 
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Confraternização/2019 – comemoração Dia do professor 
  
 
 
 
 

 
 
 

Reunião de pais 9ºs (alunos/professores/ pais/ direção/ OE/ EEAA) - 2019 
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Projeto de Arte – Cantando na esc@la - 2019 
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Premiação teatral – Projeto de Português/2019 – 9ºs anos 
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ANEXO M: Plano de Ação para a Sala de Recursos 
 
 

Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 
- Oferecer diversos 
tipos de atividades 
para os alunos com 
Necessidades 
Educacionais Especiais 
ANEEs, 
complementando e ou 
suplementando os 
conteúdos do ensino 
regular, visando uma 
maior interação e 
socialização dos 
mesmos na sala de 
aula como também na 
sociedade, 
disponibilizando apoio 
aos professores da 
sala de aula em que os 
alunos estão incluídos. 
 

- Criar estratégias 
que proporcionem 
ao aluno ANEE um 
ambiente favorável 
de aprendizagem 
na plataforma 
google sala de aula 
produzindo 
recursos 
pedagógicos que 
considere as 
especificidades de 
cada um e garanta 
a transversalidade 
das ações da 
educação especial 
no ensino regular 
em até 100% 
 
- Promover o 
desenvolvimento 
dos recursos 
didáticos e 
pedagógicos dando 
suporte ao aluno 
para a realização de 
no mínimo 70% das 

- Serão utilizadas as atividades 
pedagógicas previstas no Plano 
de Gestão Estratégica para a 
Realização das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais no 
Distrito Federal. 
- Serão asseguradas aos alunos o 
acesso às atividades 
pedagógicas complementares 
considerando as especificidades 
de cada um. 
- No caso do aluno que não tem 
autonomia para o uso de 
ferramentas da educação 
mediada por tecnologia será 
utilizado um plano individual 
com orientações às famílias, 
para o compartilhamento de 
atividades a serem realizadas 
com os alunos, respeitando suas 
limitações. 
- Mostrar aos alunos que é na 
relação um e/ou outro que 
nascem as amizades, destaca-se 
o potencial de cada um e 
realizam-se os sonhos e a 

- Em interação virtual 
com os professores 
regentes nas 
Coordenações 
Pedagógicas, a fim de 
sanar dúvidas e 
necessidades do 
estudante, 
possibilitando ao 
professor a escolha 
de estratégias de 
ensino e 
aprendizagem.  
 - Em conversas com 
os pais e os próprios 
alunos atendidos, por 
meio de telefone, 
WhatsApp, 
videoconferência. 

Ernando, Rosana e 
Daniel. 

Ao longo do ano 
letivo de 2020. 
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atividades 
propostas na 
plataforma. 
 
- Utilizar as 
ferramentas 
disponíveis dentro 
da plataforma 
google que 
possibilite ao aluno 
com necessidade 
especial um melhor 
acesso, participação 
e aprendizagem, 
despertando o 
interesse dos 
alunos para o 
atendimento 
remoto em até 
80%. 

capacidade de amar, mostrando 
o verdadeiro significado da 
inclusão. 
- Fazer transcrições de textos, 
exercícios e avaliações para os 
alunos com Deficiência Visual 
(da grafia braile para a língua 
portuguesa e vice-versa), de 
modo a auxiliar os professores 
de sala de aula. 
- Mediar ações em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – AVA, 
e/ou estabelecer comunicação 
com os alunos e responsáveis, 
via telefone, WhatsApp, e-mail, 
chats ou outras formas para 
orientação e esclarecimento de 
dúvidas e disponibilização de 
materiais pedagógicos, quando 
necessário, respeitadas as 
especificidades de cada um, 
durante o período que 
perdurarem as atividades não 
presenciais. 
- Apoiar os professores regentes 
nas adequações curriculares; 
participar da mediação via AVA. 
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ANEXO N: Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) 

 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Dimensão 1:  
Mapeamento 
Institucional 
 

Mapear, entre os profissionais 
da UE, o acesso à internet, a 
dispositivos eletrônicos e às 
plataformas oficiais da SEEDF. 
Mapear também as 
dificuldades e o domínio dos 
profissionais relativos aos 
recursos e ferramentas 
digitais.  
 

 
Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
mensagens de 
texto, contato  
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Direção 
Coordenação 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
 

Dimensão 1:  
Mapeamento 
Institucional 
 

Mapear as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social com dificuldade ou 
impossibilidade de acesso aos 
canais de televisão, e que as 
vídeoaulas estão sendo 
veiculadas, e/ou à internet, 
bem como aos dispositivos 
eletrônicos necessários ao 
acesso de recursos digitais. 
 
 
 
 
 

Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
lives, rodas de 
conversa virtual, 
mensagens de 
texto, contato 
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Direção 
Coordenação 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
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Dimensão 1:  
Mapeamento 
Institucional 
 

 Mapear os canais virtuais mais 
efetivos para comunicação 
com a família/comunidade, 
deixando claro o 
funcionamento desse canal, 
como os objetivos, a 
frequência e os horários de 
interação e atendimento. 
(Equipe gestora e pedagógica) 

 
Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
lives, rodas de 
conversa virtual, 
mensagens de 
texto, contato 
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Direção 
Coordenação 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
 

Dimensão 1:  
Mapeamento 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avaliar quanto à adaptação do 
estudante ao meio 
educacional 
(Virtual ou não) em que está 
inserido e sobre as 
possibilidades de a família 
prestar o apoio e 
acompanhamento na 
realização das tarefas 
escolares. 
 
 
 
 
 
 

Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
lives, rodas de 
conversa virtual, 
mensagens de 
texto, contato 
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Direção 
Coordenação 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
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Dimensão 1:  
Mapeamento 
Institucional 
 

Proceder junto às famílias, 
com clareza e objetividade, 
comunicação efetiva para 
promover acolhimento às 
necessidades educacionais e 
emocionais delas e dos 
estudantes, encaminhando 
para 
os parceiros da rede externa 
sempre que a demanda 
extrapolar o domínio da 
educação. 
 

 
Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
lives, rodas de 
conversa virtual, 
mensagens de 
texto, contato 
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Direção 
Coordenação 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
 

Dimensão 1:  
Mapeamento 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapear, com os estudantes de 
cada turma, a acessibilidade à 
internet, a dispositivos 
eletrônicos e às plataformas 
oficiais da SEEDF. Mapear 
também as dificuldades e o 
domínio dos estudantes 
relativos aos recursos e 
Ferramentas digitais, 
considerando cada etapa de 
ensino. Mapear os estudantes 
em situação de intensa 
vulnerabilidade social com 
impossibilidade de acesso aos 
recursos não presenciais. 

 
Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
lives, rodas de 
conversa virtual, 
mensagens de 
texto, contato 
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Direção 
Coordenação 
Professores 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
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Dimensão 2: 
Assessoria ao trabalho 
coletivo 
 
Contribuir em parceria 
com os demais 
profissionais, para a 
promoção da análise 
crítica acerca da 
identidade profissional 
dos atores da 
instituição 
educacional, 
principalmente do 
corpo docente, de 
modo a provocar a 
revisão e/ou a 
atualização de suas 
atuações. 
 

 
Criar espaços de reflexão com 
e entre os professores, 
coordenadores pedagógicos e 
direção escolar, com objetivo 
de promover discussões, 
conscientizações e possíveis 
transformações das 
concepções orientadoras de 
práticas pedagógicas. 
Instrumentalizar a equipe 
escolar e, principalmente, o 
corpo docente para o estudo, 
planejamento, 
operacionalização e avaliação 
de ações de ensino 
intencionalmente planejadas, 
por meio de um 
assessoramento continuado 
em serviço, no que compete o 
conhecimento psicológico e 
pedagógico. 
 
 

Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
lives, rodas de 
conversa virtual, 
mensagens de 
texto, contato 
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
Orientação Escolar 
Equipe Gestora 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
 

 
Dimensão 3 - 
Acompanhamento do 
processo de ensino-
aprendizagem 
 

 
Contribuir para que o 
professor promova situações 
didáticas de apoio à 
aprendizagem do aluno, 
criando um novo foco de 
analise para o processo de 

 
Podem ser 
utilizados 
formulários e 
reuniões virtuais, 
lives, rodas de 
conversa virtual, 
mensagens de 

Ao longo do 
ano letivo 

Pedagoga EEAA 
Psicóloga EEAA 
 

Avaliação por pares e colegas. 
Escuta da comunidade escolar. 
(Equipe gestora, pais, 
professores e demais 
servidores). 
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Favorecer o 
desempenho escolar 
dos alunos, com vistas 
à concretização de uma 
cultura de sucesso 
escolar. 
 

ensino e de aprendizagem e 
construindo alternativas 
teórico-metodológicas de 
ensino com foco na construção 
de habilidades e de 
competências pelos alunos. 
 

texto, contato 
telefônico. 
(Professores, 
coordenação 
pedagógica, 
gestão). 
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ANEXO O: Plano de Ação do SOE 

 
Objetivos Metas Ações Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

1. Ação Institucional 
1.1-Identificar a sala 
de Orientação 
Educacional na 
Plataforma Google 
Classroom. 
 
1.2-Apresentar as 
propostas do SOE no 
contexto de atividades 
pedagógicas não 
presenciais à direção, 
supervisão e 
professores. 
1.3 -Realizar registros 
de atendimentos aos 
alunos, professores e 
aos pais e/ou 
responsáveis, 
conselho de classe 
utilizando os recursos 
disponíveis do Gsuite 
na Plataforma Google 
Classroom. 
 
 
 

1.1 Estruturação do 
Espaço Virtual e 
promoção da 
Identidade da 
Orientação 
Educacional em 
100%.  
1.2. Organização 
dos instrumentos 
de registros como 
elaboração de 
formulários e 
rotina de 
arquivamento em 
100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . Criação e identificação da sala 
de Orientação Educacional na 
Plataforma Google Classroom. 
1.2. Apresentação das propostas 
do SOE das atividades não 
presenciais e presenciais à 
direção, supervisão e 
professores. 
1.3. Registros dos documentos e 
rotina de arquivamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação e análise 
de que os recursos 
utilizados estão 
sendo úteis para as 
ações da OE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Pedagogo; 
- Orientador 
Educacional; 
- Equipe Gestora; 
-EEAA, 
-Docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junho a outubro. 
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2 . Fazer o 
mapeamento 
institucional com 
ênfase na 
caracterização social 
dos alunos que não 
estão participando da 
Plataforma no Google 
Classroom. 
2.1 - Participar do 
Projeto de elaboração 
do PP da escola. 
2.3 - Colaborar na 
participação de ações 
que viabilizem a 
avaliação das 
atividades 
pedagógicas no 
contexto de atividades 
não presenciais. 
2.3 - Participar das 
reuniões pedagógicas, 
conselho de classe, 
processo de avaliação 
e análise de evasão 
escolar, repetência e 
infrequência. 
 
 
 

 
 
2. Análise da 
realidade, 
planejamento 
coletivo, 
intervenção e 
acompanhamento 
em 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Sistematização e estudo dos 
dados coletados para realização 
da chamada de alunos que não 
estão participando da 
Plataforma Google Classroom. 

2.1 - Participação no coletivo da 
elaboração do PP da escola. 

2.2 - Colaboração e participação 
de ações nas avaliações e 
projetos no contexto de 
atividades pedagógicas não 
presenciais e presenciais. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
Observação e análise 
das ações de que os 
recursos utilizados 
estão sendo úteis 
para as ações da OE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pedagogo Orientador 
Educacional, 
Equipe Gestora, 
EEAA, 
Docentes, 
Discentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Julho a novembro 
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3. Realizar 
acolhimento aos 
professores nas 
situações de busca 
espontânea, 
3.1- Participar das 
coordenações 
coletivas e conselho 
de classe acolhendo as 
demandas. 
3.2-Utilizar o espaço 
da coordenação 
coletiva para dar 
devolutivas dos 
encaminhamentos 
realizados. 
3.3- Realizar ações 
integradas junto as 
EEAA, sala de recursos 
no trabalho de 
encaminhamento, 
discussão e 
atendimento aos 
alunos com transtorno 
funcionais e 
necessidades 
especificas. 
  
 
 
 

 
 
 
3. Apoio 
pedagógico 
individual e 
coletivo junto aos 
professores em 
pelo menos 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Acolhimento dos professores a 
respeito dos indicativos de 
aproveitamento, evasão e 
infrequência, 

3.1 - Sensibilização dos 
professores quanto à 
importância de estratégias 
pedagógicas cooperativas para o 
fortalecimento da convivência. 

3.2 - Solicitação a supervisão 
pedagógica e coordenação de 
tempo para troca de 
informações e devolutivas do 
SOE. 

3.3- Realização de ações 
integradas as salas de Recurso e 
EEAA no trabalho de 
encaminhamento e atendimento 
aos alunos com transtornos 
funcionais especiais. 

 

 

 

 
 
 Observação e análise 
de que estes recursos 
estão sendo úteis 
para as ações da OE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedagogo Orientador 
Educacional, 
Equipe Gestora, 
 EEAA,  
Docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Julho a janeiro/2021. 
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4. Realizar 
acolhimento nas 
situações de busca 
espontânea ou 
indicada. 
4.1- Encaminhar casos 
que são de 
competência de 
outros profissionais, 
4.2- Realizar 
intervenções coletivas 
com alunos, 
individuais ou em 
pequenos grupos 
utilizando textos 
reflexivos ou vídeos. 
4.3- Desenvolver 
ações que orientem os 
alunos a 
desenvolverem 
hábitos de estudo 
através de posts, 
vídeos e etc. 
4.4- Acolher, 
encaminhar alunos em 
situação de risco e 
vulnerabilidade as 
redes sociais de apoio. 
 
 
 

 
 
 
 Ações educativas 
individuais e 
coletivas junto aos 
alunos em 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Acolhimento nas situações de 
encaminhamento e busca 
espontânea. 

4.1 - Assistência aos alunos 
através de intervenções 
coletivas, individuais ou em 
pequenos grupos. 

4.2- Realização de diálogo com 
os familiares. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observação e análise 
de que estes recursos 
estão sendo úteis 
para as ações da OE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogo, Orientador 
Educacional, Equipe 
Gestora, 
EEAA,  
Docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Julho a janeiro/2021. 
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5. Acompanhar as 
famílias no processo 
ensino-aprendizagem 
diante das 
dificuldades que o 
isolamento social 
impõe. 
5.1- Orientar e auxiliar 
os pais e/ou 
responsáveis para a 
importância dos 
hábitos de estudo com 
relação planejamento 
e disciplina frente ao 
momento atual. 
5.2- Mediar situações 
problemas com 
relação aos alunos e 
demais membros da 
escola. 
 
 
6.  Encaminhar os 
alunos e famílias para 
rede de apoio e 
proteção, 
6.1- Acompanhar os 
casos demandados 
pela escola. 
 

 
Integração da 
família a escola e 
atenção 
pedagógica 
individualizada em 
50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio das Redes de 
Proteção e interna 
em 50%. 

5. Acompanhamento das 
famílias no processo ensino-
aprendizagem diante das 
dificuldades que o isolamento 
social impõe. 
5.1- Acolhimento com a 
finalidade de realizar a escuta 
sensível. 
5.2- Orientação e auxílio aos pais 
e/ou responsáveis com relação a 
importância dos hábitos de 
estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Encaminhamento dos alunos e 
família para redes de apoio, 
6.1. Contribuição da OE com 
textos reflexivos sobre temas 
relacionados e outros. 
 
 
 
 
 
 

 
Observação e análise 
de que estes recursos 
estão sendo úteis 
para as ações da OE. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observação e análise 
de que estes recursos 
estão sendo úteis 
para as ações da OE. 

Pedagogo, Orientador 
Educacional, 
Equipe Gestora, 
EEAA, 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogo, Orientador 
Educacional, 
Equipe Gestora. 
EEAA, 
Docentes. 

 
 
 
Julho a janeiro/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julho a janeiro/2021. 
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6.2 - Apoiar estudos 
de casos e estratégias 
de matricula. 
6.3- Orientar sobre a 
rede de Proteção e 
Garantia dos Direitos 
da Criança e 
Adolescentes. 
6.4- Encaminhar aos 
alunos para os 
serviços de apoio a 
saúde física e mental e 
faculdades que 
apresentam serviço de 
assistencial à 
comunidade COMPP, 
Centro de Saúde, 
Adolescentro, 
Conselho Tutelar e 
Batalhão Escolar. 
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ANEXO P: Questionário socioeconômico do estudante 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - ESTUDANTES 
 
 
Prezado (a) Estudante, 
 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e conhecer 
a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 
 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 
características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por seu você. Os dados serão 
tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

1- Qual é o seu sexo/gênero? 

(    ) Masculino                   (    ) Feminino                       (    ) Outro. 

2- Caso tenha marcado “outro” na pergunta anterior, especifique. 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

3- Qual é a sua faixa etária? 

(    ) Até 12 anos.          (    ) De 13 a 15 anos.        (    ) De 16 a 17 anos.          (    ) 18 anos ou mais. 

4- Como você se autodeclara?   

(    ) Amarelo.               (    ) Branco.                      (    ) Indígena.                      (    ) Pardo. 

(    ) Preto.                     (    ) Não sei. 

5- Onde você nasceu? 

(    ) Distrito Federal                 (    ) Outra Unidade da Federação                    (    ) Outro país 
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6- Marque com quem você mora atualmente. 

(    ) Mãe.               (    ) Pai.                        (    ) Avó e/ou avô.                         (    ) Companheiro(a). 

(    ) Filho(a).         (    ) Colega(s).              (    ) Em Instituições Sociais (abrigos, orfanatos, etc.). 

7- Onde você mora? 

(    ) Aguas claras                    (    ) Arapoanga             (    ) Arniqueiras             (    ) Brazlândia 

(    ) Candangolândia             (    ) Ceilândia                (    ) Cruzeiro                   (    ) Fercal                                

(    ) Gama                               (    ) Goiás(além da saída Norte do DF)               (    ) Guará 

(    ) Goiás(além da saída Sul do DF)                           (    ) Itapoã                       (    ) Jardim Botânico 

(    ) Lago Norte                     (    ) Lago Sul                  (    ) Minas Gerais            (    ) Núcleo Bandeirante 

(    ) Paranoá                         (    ) Park Way                 (    ) Pôr do Sol/Sol Nascente 

(    ) Planaltina                      (    ) Plano Piloto            (    ) Recanto das Emas    (    ) Riacho Fundo                 

(    ) Samambaia                   (    ) Santa Maria            (    ) São Sebastião 

(    ) Setor Indústria e Abastecimento (SIA) ou Setor Complementar de Indústria e Abastecimento(SCIA)  

(    ) Sobradinho                   (    ) Sudoeste/Octogonal       (    ) Taguatinga            (    ) Varjão 

(    ) Vicente Pires                (    ) Nenhuma dessas opções 

8- Onde você estudava no ano letivo anterior? 

(    ) Nesta mesma escola.                                          (    ) Em outra escola pública do Distrito Federal. 

(    ) Escola particular do Distrito Federal.               (    ) Escola pública de outro estado. 

(    ) Escola particular de outro estado.                   (    ) Em outro país. 

9- Com quem você mora atualmente? 

(    ) Pais e/ou outros parentes.                          (    ) Instituições sociais (abrigos ou orfanatos). 

(    ) Sozinho.                                                          (    ) Outros. 

10- Quantos membros de sua família moram com você? 

(    ) Nenhum.          (    ) De um a três.              (    ) De quatro a seis.           (    ) Mais de seis. 
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11- Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 

(    ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 

(    ) Trabalho e recebo ajuda da família. 

(    ) Trabalho e me sustento. 

(    ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 

(    ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

12- Assinale o quanto você concorda com cada uma das afirmações abaixo. 

 Não concordo Concordo 
parcialmente 

Concordo 

O que aprendo na escola é útil para 
a minha vida. 

   

Eu me sinto motivado e com 
vontade de ir para a escola. 

   

Eu me sinto acolhido no ambiente 
escolar 

   

Se pudesse eu deixaria de ir à 
escola. 

   

13- Você já foi vítima de violência nesta escola? 

(    ) Já sofri violência física.                                                                    

(    ) Já sofri violência verbal. 

(    ) Já fui vítima de roubo nas proximidades da escola. 

(    ) Já tive objetos furtados dentro da escola. 

(    ) Nunca fui vítima de violência nesta escola. 

14- Assinale abaixo as discriminações que você já sofreu nesta escola. 

(    ) Bullying (atos violentos, intencionais e repetidos, de difícil defesa, que possam lhe causar danos físicos 
ou psicológicos) na escola? 

(    ) racismo.                                     (    ) Sexismo (machismo, LGBTfobia, entre outros). 

(    ) Preconceito religioso.             (    ) Nenhum. 
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15- Como você vai para a escola na maioria das vezes? 

(    ) A pé. 

(   ) De bicicleta, skate, patinete, cadeira de rodas ou outro meio que depende de meu próprio esforço. 

(    ) De transporte público coletivo (ônibus ou metrô). 

(    ) De transporte privado coletivo (van ou ônibus escolar). 

(    ) De veículo motorizado particular meu, da minha família ou de carona com algum colega. 

16- Você tem smartphone? 

(    ) Sim                      (    ) Não 

17- Você tem acesso à computador? 

(    ) Sim.                    (    ) Não.                        (    ) Às vezes. 

18- Assinale as alternativas onde você tem acesso à internet. 

(    ) Na escola.                                                                        (    ) Em minha residência. 

(    ) No meu smartphone com muitas restrições.            (    ) Não tenho acesso à internet. 

19- Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataforma de internet. 

(    ) Documentários e programas educacionais.            (    ) Esporte.         (    ) Filmes.                           

(    ) Gameplay.                                                                     (    ) Jornais.          (    ) Novelas ou séries. 

(    ) Videoclips musicais.                                                    (    ) Outros. 

20- O que você tem o hábito de ler? 

(    ) Livros em geral                (    ) Livros didáticos (os que a escola solicita) 

(    ) E-books                            (    ) Jornais                               (    ) Revistas em quadrinhos 

(    ) Revistas em geral           (    ) Artigos jornalísticos em redes sociais (como Facebook e Instagram) 

(    ) Nada 

21- Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

(    ) Nenhuma.               (    ) Uma ou duas               (    ) Três ou quatro.         (    ) Cinco ou mais. 

 



PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO              CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 

241 
 

22- O quanto você gosta de estudar ou ter aulas de cada disciplina? 

 Gosto 
muito 

Não gosto nem 
desgosto        

Desgosto um 
pouco 

Desgosto muito 

Matemática     
Língua portuguesa     
Educação física     

23- O quanto você gosta de estudar ou ter aulas de cada disciplina? 

 Gosto 
muito 

Não gosto nem 
desgosto 

Desgosto um 
pouco 

Desgosto muito 

Artes     
Ciências da Natureza     
História     
Geografia     
Língua inglesa     
Outras línguas     

24- Quanto a indisciplina sua e dos seus colegas atrapalha seu aprendizado? 

(    ) Não atrapalha.                      (    ) Atrapalha um pouco.               (    ) Atrapalha muito. 

(    ) É a única coisa que me atrapalha de aprender. 

25- Se você se enquadra em uma das opções abaixo, assinale a qual você se identifica. Caso contrário, 
não responda a esta questão. 

(    ) Sou cadeirante e sinto falta de rampas de acesso e/ou outras estruturas adequadas dentro da escola ou 
no trajeto entre minha residência e a escola. 

(    ) Sou cadeirante e me sinto bem acolhido na escola que está equipada para atender a todas as minhas 
necessidades. 

(    ) Tenho deficiência visual e gostaria que a escola tivesse uma estrutura melhor para me atender. 

(    ) Tenho deficiência visual e me sinto bem acolhido na escola. 

(    ) Tenho deficiência auditiva e acredito que a escola ainda não faz tudo o que poderia para melhorar o 
meu atendimento. 

(    ) Tenho deficiência auditiva e me sinto bem acolhido na escola. 

(    ) Sou cadeirante ou tenho deficiência auditiva e/ou visual e me sinto bem acolhido na escola. 
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26- Como você percebe o estado das instalações das áreas adjacentes da escola? 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar Não sei 

Laboratório de informática     
Quadra de esporte     
Área de recreação dos estudantes     
Secretaria     
Sala de recursos     
Sala de leitura e/ou biblioteca     

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

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar 
Direção    
Coordenação    
Qualidade das aulas    
Acolhimento dos professores     

Serviços de secretaria    
Orientação educacional    
Portaria    
Cantina    
Limpeza    

28- Como você considera a qualidade dos itens a seguir? 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar 
Relacionamento entre colegas.    
Relacionamento entre professores e 
estudantes. 

   

Relacionamento entre estudantes e 
direção. 

   

29- Em relação às regras de boa convivência, marque com que frequência as situações abaixo ocorrem 
em sua escola. 

 Sempre Algumas vezes Nunca 

Em geral, os estudantes cumprem as regras da escola.    

As regras são justas e valem para todos (estudantes, 
professores, funcionários e diretor). 
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Há momentos e espaços destinados a discutir 
problemas de convivência, de disciplina e as regras na 
escola. 

   

Alguns estudantes traficam ou fazem uso de drogas 
ilícitas dentro da escola. 

   

Os conflitos são resolvidos de forma justa para os 
envolvidos. 

   

30- Sobre os professores de sua turma, assinale com que frequência ocorre as situações seguintes. 

 Sempre Algumas vezes Nunca 
Promovem atividades e aulas diferenciadas e 
atrativas. 

   

Apoiam e incentivam os alunos.    
São desrespeitosos com alguns estudantes.    
Utilizam as atividades avaliativas como forma de 
punir os estudantes. 

   

Parecem estar desmotivados e sem vontade de dar 
aulas. 

   

Propõe atividades em grupos que promovem a troca 
de ideias e a cooperação. 

   

Explicam de forma clara.    
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ANEXO Q: Questionário socioeconômico dos pais e/ou responsáveis 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 
 

 
DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - RESPONSÁVEIS 

 
 
Prezado (a) responsável (a), 
 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/responsáveis e 
conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 
Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 
características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por seu (a) filho (a). Os 
dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais 
prestadas. 

1- Qual é o grau de parentesco com o (a) estudante? 

(    ) pai                 (    ) mãe              (    ) padrasto ou madrasta           (    ) avô ou avó         (    ) outros. 

2- Qual é a sua faixa etária? 

(    ) Até 29 anos.        (    ) De 30 a 39 anos.       (    ) De 40 a 49 anos.     (    ) De 50 a 59 anos. 

(    ) Acima de 60 anos.       

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

(    ) Até um salário mínimo (R$ 1.045,00 ou menos). 

(    ) Até dois salários mínimos (de R$ 1.045,01 a R$ 2.090,00). 

(    ) Até três salários mínimos (de R$ 2.090,01 a R$ 3.135,00). 

(    ) Até quatro salários mínimos (de R$ 3.135,01 a R$ 4.180,00). 

(    ) Mais do que quatro salários mínimos (R$ 4.180,01 ou mais). 

 

 

4- Qual é o grau de escolaridade da mãe? 
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(    ) Não alfabetizada. 

(    ) Anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental (entre a 1ª e a 4ª série do antigo 1º grau). 

(    ) Anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental (entre a 5ª e a 8ª série do antigo 1º grau).    

(    ) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau). 

(    ) Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 

(    ) Ensino Superior incompleto. 

(    ) Ensino Superior completo. 

(    ) Pós-graduação. 

(    ) Não sei. 

5- Qual é o grau de escolaridade do pai? 

(    ) Não alfabetizado. 

(    ) Anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental (entre a 1ª e a 4ª série do antigo 1º grau). 

(    ) Anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental (entre a 5ª e a 8ª série do antigo 1º grau).    

(    ) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau). 

(    ) Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 

(    ) Ensino Superior incompleto. 

(    ) Ensino Superior completo. 

(    ) Pós-graduação. 

(    ) Não sei. 

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

(    ) Não alfabetizado. 

(    ) Anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental (entre a 1ª e a 4ª série do antigo 1º grau). 

(    ) Anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental (entre a 5ª e a 8ª série do antigo 1º grau).    

(    ) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau). 

(    ) Ensino Médio completo (antigo 2º grau). 
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(    ) Ensino Superior incompleto. 

(    ) Ensino Superior completo. 

(    ) Pós-graduação. 

(    ) Não sei. 

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

(    ) Não acompanho a rotina escolar. 

(    ) Sempre que oportuno, converso com ele(a) sobre a importância dos estudos. 

(    ) Acompanho o rendimento e participo das reuniões escolares. 

(    ) Não consigo participar das reuniões escolares. 

8- Como você percebe os atendimentos a seguir? 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar Não conheço 
Direção     
Coordenação     
Acolhimento dos (as) 
professores (as) 

    

Orientação 
Educacional 

    

Sala de recursos     
Serviços de 
secretaria 

    

Portaria     

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

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar 
Merenda da escola    
Limpeza e higiene da escola    

Segurança na escola    
Segurança nas proximidades da 
escola 

   

Reunião de pais e mestres    
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10- Marque a alternativa que melhor te representa sobre a Associação de Pais e Mestres (APM) ou 
Associação de Pais, Alunos e Mestres (APAM). 

(    ) Não sei o que é isso. 

(    ) A escola não tem essa associação. 

(    ) A escola tem essa associação, mas não quero ou não posso contribuir financeiramente. 

(    ) A escola tem essa associação e eu contribuo financeiramente. 

11- Marque a alternativa que melhor te representa sobre o Conselho Escolar. 

(    ) Não sei o que é isso. 

(    ) Sei o que é mas não participo. 

(    ) Gostaria de fazer parte do Conselho Escolar. 

(    ) Faço parte do Conselho Escolar. 

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

 Nenhuma Uma ou duas Três ou quatro Cinco ou mais 
Cinema     
Teatro     
Museu     

13- Registre a sua sugestão para a melhoria da escola, caso haja. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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ANEXO R: Questionário socioeconômico dos professores 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 405 SUL 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR - PROFESSOR 
 
Prezado (a) Professor (a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das práticas 
pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade Escolar no ano de 2020. 
A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da 
realidade escolar e colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer deste 
ano. 

1- Qual o seu sexo/gênero? 

(    ) Feminino                        (    ) Masculino                         (    ) Outro. 

2- Caso tenha marcado “outro” na pergunta anterior, especifique. 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

3- Qual é a sua faixa etária? 

(    ) Até 24 anos                          (    ) De 25 a 29 anos                  (    ) De 30 a 45 anos 

(    ) De 46 a 60 anos                   (    ) Acima de 60 anos. 

4- Como você se autodeclara? 

(    ) Amarelo                                (    ) Branco                                    (    ) Indígena 

(    ) Pardo                                    (    ) Preto                                       (    ) Não sei. 

5- Onde você mora? 

(    ) Aguas claras                    (    ) Arapoanga           (    ) Arniqueiras          (    ) Brazlândia 

(    ) Candangolândia              (    ) Ceilândia              (    ) Cruzeiro                (    ) Fercal                                

(    ) Gama                              (    ) Goiás(além da saída Norte do DF)            (    ) Guará 

  (    ) Goiás(além da saída Sul do DF)                       (    ) Itapoã                       (    ) Jardim Botânico 
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  (    ) Lago Norte               (    ) Lago Sul                    (    ) Minas Gerais                    (    ) Núcleo Bandeirante 

 (    ) Paranoá                   (    ) Park Way                   (    ) Pôr do Sol/Sol Nascente 

  (    ) Planaltina                 (    ) Plano Piloto              (    ) Recanto das Emas           (    ) Riacho Fundo                 

 (    ) Samambaia              (    ) Santa Maria               (    ) São Sebastião 

 (    ) Setor Indústria e Abastecimento (SIA) ou Setor Complementar de Indústria e Abastecimento(SCIA)  

 (    ) Sobradinho               (    ) Sudoeste/Octogonal       (    ) Taguatinga                  (    ) Varjão 

 (    ) Vicente Pires           (    ) Nenhuma dessas opções. 

6- O quanto você concorda com cada uma das afirmações abaixo: 

 Concordo Concordo 
parcialmente 

Não concordo 

Eu me sinto orgulhoso por trabalhar 
nesta instituição 

   

Eu me sinto motivado e com vontade 
de dar aula nesta escola 

   

Eu me sinto reconhecido pelo trabalho 
que realizo nesta escola 

   

Se pudesse, eu deixaria de ser 
professor 

   

Eu me sinto apoiado e orientado pela 
equipe escolar (direção, coordenação e 
orientação educacional). 

   

Sinto-me exausto pelo grande volume 
de trabalho 

   

As oportunidades de estudo e as 
reuniões pedagógicas realizadas na 
minha escola têm contribuído para o 
aperfeiçoamento do meu trabalho em 
sala de aula 

   

7- Você já foi vítima de algum tipo de violência nesta escola? 

(    ) Sim, já sofri violência física. 

(    ) Sim, já sofri violência verbal. 

(    ) Sim, já fui vítima de roubo nas proximidades da escola. 

(    ) Sim, já tive objetos furtados dentro da escola. 
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(    ) Não, nunca fui vítima de violência na escola. 

8- Há quantos anos você trabalha como professor? 

 (    ) Menos de um ano.                                (    ) De um a dois anos. 

 (    ) De três a cinco anos.                            (    ) De seis a dez anos. 

 (    ) De onze a quinze anos.                        (    ) De dezesseis a vinte anos. 

 (    ) Mais de vinte anos. 

9-  Há quantos anos você trabalha como professor nessa escola? 

 (    ) Menos de um ano.                  (    ) De um a dois anos.              (    ) De três a cinco anos. 

 (    ) De seis a dez anos.                (    ) De onze a quinze anos.        (    ) De dezesseis a vinte anos.     

 (    ) Mais de vinte anos. 

10- Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra neste 
momento? 

 (    ) Menos de um ano.              (    ) De um a dois anos.                  (    ) De três a cinco anos. 

 (    ) De seis a dez anos.            (    ) De onze a quinze anos.            (    ) De dezesseis a vinte anos. 

  (    ) Mais de vinte anos. 

11- Durante os últimos três anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou 
aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua área de 
atuação? 

(    ) Não participei. 

(    ) Sim, e não houve impacto. 

(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

(    ) Sim, e houve um impacto moderado. 

(    ) Sim, e houve um grande impacto. 

12- Quantas vezes por semestre você vai ao cinema, museu, teatro ou feiras culturais? 

(    ) Nenhuma.                     (    ) Uma ou duas.                (    ) Três ou quatro. 

(    ) Cinco ou seis.                (    ) Mais de seis. 
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13- Assinale o que você costuma assistir na TV e/ou plataformas de internet. 

(    ) Documentários e programas educativos.               (    ) Esportes.                (    ) Jornais. 

(    ) Documentários.             (    ) Videoclips musicais.                        (    ) Gameplay. 

(    ) Novelas, séries, programa de auditório, desenhos, etc.               (    ) Outros. 

14- A unidade de ensino oferece computadores aos professores? 

(    ) Sim.                         (    ) Não.                     (    ) Às vezes. 

15- A unidade de ensino oferece acesso à internet? 

(    ) Sim, a internet oferecida é de boa qualidade. 

(    ) Sim, porém a internet oferecida é de baixa qualidade. 

(    ) Não. 

16- Como você avalia o estado das instalações das áreas adjacentes da escola: 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar Não tem 

Laboratório de informática     
Quadra de esporte     
Área de recreação dos estudantes     
Secretaria     
Sala de recursos     
Sala de leitura e/ou biblioteca     

17- Como você avalia os atendimentos a seguir: 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar Não conheço 
Direção     
Coordenação     
Acolhimento dos (as) 
professores (as) 

    

Orientação educacional     
Sala de recursos     
Serviço de secretaria     
Portaria     
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18- Como você percebe a qualidade dos itens a seguir: 

 Muito bom Suficiente Precisa melhorar 
Relacionamento entre 

professores e equipe gestora 
   

Relacionamento entre 
professores e coordenação 

   

Relacionamento entre 
professores 

   

Relacionamento entre 
professores e estudantes 

   

Relacionamento entre 
professores e servidores 

   

Relacionamento entre 
professores e responsáveis 

   

19-  Qual é o seu grau de escolaridade? 

(    ) Ensino Superior.                  (    ) Especialização.                     (    ) Mestrado. 

(    ) Doutorado.                           (    ) Pós-doutorado. 

 

20- Nos últimos dois anos você participou de algum curso de aperfeiçoamento e/ou especialização na 
sua área de atuação? 

(    ) Participei e contribuiu significativamente para as práticas pedagógicas. 

(    ) Participei e contribuiu parcialmente para as práticas pedagógicas. 

(    ) Participei e não contribuiu para as práticas pedagógicas. 

(    ) Não participei. 

 

21- Como você faz o seu planejamento de aulas para o ano? 

(    ) Sigo o Currículo em Movimento do Distrito Federal. 

(    ) Sigo o livro didático. 

(    ) Sigo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do MEC. 

(    ) Utilizo-me da autonomia do professor para escolher o que acho mais adequado ao meu público de 
estudantes. 
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22- Quais as ações realizadas afim de atingir os objetivos de aprendizagem não alcançados pelo 
estudante? 

(    ) Oriento o estudo individualizado e direciono a realização de um trabalho/teste de recuperação. 

(    ) Elaboro uma ou duas vezes por ano uma ação interventiva para os estudantes com baixo rendimento. 

(    ) Elaboro uma vez por bimestre uma ação interventiva para os estudantes com baixo rendimento. 

(    ) Faço um mapeamento dos objetivos de aprendizagem não alcançados de todos os estudantes e realizo 
ações interventivas mais de uma vez por bimestre. 

(    ) Todos ou a maioria dos meus estudantes atingem satisfatoriamente os objetivos de aprendizagem e 
não preciso trabalhar as suas dificuldades. 

23- De acordo com as estratégicas didáticas utilizadas em sala, marque a ocorrência das seguintes 
situações. 

 Sempre Às vezes Nunca 
Eu incentivo que, durante as aulas, os meus alunos 
usem de maneira autônoma materiais diversos 
(livros, filmes, revistas, etc.). 

   

Eu proponho atividades em grupo que promovem 
troca de ideias e a cooperação. 

   

Preparo atividades diversificadas para os mais 
diferentes ritmos de aprendizagem. 

   

Incentivo a colaboração dos meus alunos no 
planejamento das atividades de classe 

   

Sigo o livro didático e aulas expositivas    

24- Registre a sua sugestão para a melhoria da escola, caso haja. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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15. AGRADECIMENTOS 
 

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que 

vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes 

basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio 

que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, 

desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é 

o que dá sentido à vida.  É o que faz com que ela não seja nem curta nem 

longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz 

aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. ” 

 

Cora Coralina 

 

 

“Nenhum dever é mais importante do que a gratidão. ” Agradecemos a todos os 

profissionais pelo esforço e dedicação que em algum momento ou de alguma forma contribuíram 

para que esse trabalho fosse realizado. Agradecemos aos coordenadores, direção, supervisor 

pedagógico, chefe de secretaria, professores, alunos, pais e funcionários que caminharam 

conosco ao longo desse período de preparação e conclusão desta proposta pedagógica pautada 

no trabalho coletivo e na missão baseada na arte de ensinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


