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“Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. Pessoas 

mudam o mundo.” 

(Paulo Freire) 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

Os novos rumos da educação indicam uma mudança de paradigmas e, em 

consequência, uma mudança de meios na intervenção pedagógica. Aponta a neces- 

sidade de novas estratégias e intervenções em busca de uma prática pedagógica 

voltada para a emancipação do educando, a democracia e a inclusão social. 

As mudanças ocorridas na sociedade nas últimas décadas trazem consigo a 

necessidade de construção/reconstrução de novas propostas pedagógicas. Isso sig- 

nifica que haverá não apenas a necessidade de reinventar as relações profissionais, 

como também a organização do trabalho pedagógico, apresentando novos objetivos 

de aprendizagem e novas metodologias de ensino. Nesse sentido, a proposta que 

ora apresentamos foi construída coletivamente com a participação dos pais e estu- 

dantes por meio da aplicação de questionários, discussão em reuniões realizadas no 

início deste ano, nas coordenações coletivas onde ocorreram leituras, estudos e 

debates sobre os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, Currículo em Movimento do Distrito Federal Anos Iniciais - Anos Finais – 2ª 

edição e Diretrizes de Avaliação.  

Os dados aqui apresentados são frutos de pesquisas realizadas nas Avalia- 

ções Institucionais aplicadas nos anos anteriores, nos indicadores de resultados  do 

IDEB e levantamentos de dados junto à secretaria da escola. 

Nesse contexto, esta proposta visa possibilitar aos atores que aqui atuam a 

abrir novas possibilidades e experiências e que priorize os princípios da qualidade e 

da equidade, ou seja, uma educação aberta a novas experiências, a novas maneiras 

de ser, a novas ideias, para conviver com as diferenças. 
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1. HISTÓRICO 
 
1.1 Descrição da história de constituição da escola 

 
 

Construído pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, o Cen- 

tro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia, que ocupa área de 10 mil m², foi en- 

tregue à comunidade em outubro de 1992, na gestão da Secretária de Educação do 

Distrito Federal, Stella dos Cherubins Guimarães, e do Secretário de Obras, José 

Roberto Arruda, durante o governo de Joaquim Domingos Roriz. 

Antes da inauguração do prédio atual, essa comunidade escolar era atendida 

em um “galpão” localizado na QN 603, sem condições adequadas para o trabalho, 

situação que gerava, por consequência, sérios prejuízos e inúmeras deficiências no 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes atendidos naquela ocasião. Por isso, 

a inauguração dessa escola foi motivo de alegria e satisfação a todos naquele mo- 

mento e ainda hoje mantém essa característica. 

Ao iniciar suas atividades nas novas instalações, a escola atendia regular- 

mente aos turnos diurno (matutino e vespertino) e noturno. No entanto, em função 

da carência de outras instituições de ensino na região, abrigava também estudantes 

no período intermediário (entre o matutino e o vespertino), fato que ficou 

popularmente conhecido como “turno da fome”, durante um período em que as 

quadras residenciais próximas à escola careciam de infraestrutura urbana. Após 

pouco mais de duas décadas de funcionamento, a escola tem o privilégio de ainda 

contar com um professor desde a sua inauguração, que é o professor de Geografia 

Mário Alves. 

Atendemos, atualmente, 1.046 (Hum mil e quarenta e seis) estudantes do 

Ensino Fundamental - Anos Finais - 3º Ciclo para as Aprendizagens e 335 

(Trezentos e trinta e trinta e cinco), EJA - Educação de Jovens e Adultos – 3º 

Segmento. 

A escola possui considerável estrutura física, além de equipamentos e insta- 

lações necessárias ao seu correto e adequado funcionamento, visto que atende es- 

tudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental – 3º Ciclo para as Aprendizagens 

e da Educação de Jovens e Adultos. 
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1.2 Caracterização física da escola 
 

No entanto, vale ressaltar que a Unidade Escolar não oferece conforto e, 

nesse contxto, é importante considerar que ajustes são necessáiros e à medida 

do possível, a escola promoverá reforamas e aquisição de equipamentos que 

venham corrigir e melhorar essa inadequação estrutural. 

As tabelas 1 e 2 ilustram respectivamente a estrutura física e os 

esquipamentos e recursos materiais. 

 

TABELA 1 
 

Estrutura física Quantidade 

Banheiro para auxiliares de conservação e limpeza 01 

Banheiros masculino e feminino, para estudantes, com 6 bo- 

xes cada, sendo 1 destinado a portadores de necessidades 

especiais – NE 

 
02 

Banheiros masculino e feminino, para professores, com dois 

boxes cada, sem adaptação para portadores de necessidades 

especiais e um chuveiro no banheiro masculino 

 
02 

Biblioteca 01 

Depósito de material de limpeza e material escolar 01 

Depósito de merenda escolar 01 

Pátio coberto recreativo com palco e bebedouros 01 

Praça com coretos cobertos, mesas e bancos fixos para jogos 01 

Praça destinada à recreação e sociabilização de estudantes 01 

Quadra poliesportiva 01 

Refeitório Não possui 

Sala de Assistência Administrativa 01 

Sala de auxiliares de conservação e limpeza 01 

Sala de Supervisão Pedagógica 01 

Sala de Coordenação Pedagógica 01 

Sala de Direção 01 

Sala de Mecanografia 01 

Sala de Professores 01 
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Estrutura física Quantidade 

Sala de Professores com depósito de material de Educação 

Física 
01 

Sala de Serviço de Orientação Educacional – SOE 01 

Sala de vídeo e multiuso 02 

Salas de aula 18 

Secretaria 01 

 

TABELA 2 

 
Equipamentos e Recursos Materiais Quantidade 

Bebedouros 03 

Coifa 01 

Computadores 10 

Data show 04 

Duplicador 02 

Filtro de água 02 

Fogão industrial 01 

Forno industrial 01 

Freezer horizontal 01 

Geladeiras 02 

Impressoras 08 

Lousa digital 01 

Máquina copiadora (Xerox) 01 

Retroprojetor 01 

Telas de reprodução de imagem 02 

Televisores 03 
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1.3 Dados da identificação Educacional 
 

Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia 

Endereço: QN 411 Área Especial 01 – Samambaia, Brasília – DF CEP: 

72.321-540 

INEP: 53009002 

Telefone: (61) 3901-7749 Localização/Zona: Urbana 

E-mail: cef411.samambaia@edu.se.df.gov.br 

 

1.3.1 Equipe Diretiva 
 
Diretor: Marcílio Lacerda Almeida – Matrícula: 201.772-5 

Vice–Diretora: Cláudia M. de Andrade F. Paula 

Chefe de Secretaria: Silvana Eliza da Silva Pereira  -Matrícula: 223987-6  

Supervisor (diurno): Mônica Isabel de Oliveira Ferreira - Matrícula: 300.267-5  

Supervisor (diurno): Marco Aurélio Martins Neves - Matrícula: 215.487-0  

Supervisor (noturno): Maria de Deus Sales – Matrícula: 208.800-2 

Orientação Educacional (diurno): Maria de Deus Sales – Matrícula: 210.612–4  

Orientação Educacional (diurno): Nileia Sousa de Carvalho Matrícula:242.940 - 3 

 
1.3.2 Equipe de Coordenação - Coordenadores diurno: 

Ana Rúbia Freitas de Araújo – Matrícula: 222.376 5 

Bruno Benoliel Rocha – Matrícula: 202.773-9 

Marta Lúcia Gonçalves SAIGG – Matrícula: 300.081-8 

 

1.3.3 Equipe de Coordenação - Coordenadores noturno: 

 
Renata Passos Morgado – Matrícula: 226.464-1 

 

mailto:cef411.samambaia@edu.se.df.gov.br
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
 

Erguida em área especial próxima a importantes aparelhos públicos de cultu- 

ra, conservação da natureza e educação ambiental, saúde e segurança tais como: o 

Centro de Línguas de Samambaia, o Parque Ecológico de Uso Múltiplo Três Meni- 

nas, o Posto de Saúde Nº 2 e a 26ª Delegacia de Polícia. 

Atualmente, a escola atende a 1.046 estudantes nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, 3º Ciclo para as Aprendizagens, distribuídos nos turno matutino e 

vespertino e outros 335 estudantes no Terceiro Segmento da Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, como mostra a tabela 3, na página seguinte. 

Atualmente, cerca de 42% de nossos estudantes são beneficiados pelos 

Programas Sociais, como Bolsa Família. São famílias de baixa renda e que estão 

em situação de vulnerabilidade social. 

TABELA 3 
 

Aspectos quantitativos – estudantes 

Ano / 
Modalidade 

Turno / 
Período 

Nº de turmas Turmas 
Total 

de estudantes 

6º Ano Vespertin
o 

08 A a K 313 

7ª Ano Vespertin
o 

10 A a I 285 

8º Ano Matutino 09 A a H 222 

9º Ano Matutino 09 A a G  225 

 
EJA 

 
Noturno 

 
07 

1º Ano: A a C 165 

 2º Ano: A 57 

3º Ano: A e B 82 

Total 1.349 

 
Para atender e esse considerável grupo de estudantes, a escola conta com 

importante equipe profissional, distribuída entre professores e servidores da carreira 

de assistência, além de orientadoras educacionais e funcionários terceirizados de 

conservação e limpeza, vigilância e de cozinheiras conforme mostra a tabela 4. 
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Entre os professores, todos são graduados na área de conhecimento nas 

quais atuam. No total são professores: 84, sendo 38 no Ensino Fundamental e 24 na 

Educação de Jovens e Adultos. A escolarização fica assim composta: 21 com Licen- 

ciatura, 48 com Especialização, 04 com Mestrado e 1 com Doutorado. 

Embora constituída por equipe de professores com adequado nível de forma- 

ção acadêmica, a escola ainda registra alto índice de retenção de estudantes acordo 

com a tabela a seguir: 

 

TABELA 4 
 

Aspectos quantitativos – professores, servidores e terceirizados 

Recursos Humanos 
Nº de profissio- 

nais 

Carreira Assistência 06 

Conservação e Limpeza – Serviço Terceirizado 07 

Cozinheiras - Serviço Terceirizado 06 

Professores 59 

Professor de área extinta 01 

Readaptados 03 

Orientadoras Educacionais 02 

Segurança – Serviço Terceirizado 04 

Educadores Sociais 04 

Total de Profissionais 92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3° Ciclo – 1° Bloco 

Ano Total Aprovados Reprovados Evasão 

6º 260 241 93% 19 7% 00 0% 

7º 278 218 78% 58 20% 02 2% 

3° Ciclo – 2° Bloco 

Ano Total Aprovados Reprovados Evasão 

8º 237 217 91% 19 8% 01 1% 

9º 242 226 93% 16 7% 00 0% 
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Em relação aos Estudantes com Necessidades Educativas Especiais – ENEEs, a 

escola recebe 30 (trinta) estudantes, sendo que aqueles com transtornos específi- 

cos (TDAH, DPA) são encaminhados às Equipes de Apoio e Aprendizagem e nas 

Salas de Recurso, no CED 123 e CEF 412; os estudantes de Baixa Visão – BV, no 

CEF 404 e os Deficientes Intelectuais – DI, Deficientes Físicos – DF e os com 

Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD são atendidos nos CEF 407 e CEM 

619. Aqueles que apresentam Altas Habilidades são encaminhados ao CAIC Helena 

Reis, em turno contrário, para atendimento educacional especializado em Sala de 

Recurso, para que seu desenvolvimento cognitivo e social sejam maisfortalecidos. 

EJA – 3° Segmento 

Ano Total Aprovados Reprovados Evasão 

1º 63 20 31% 43 68% 00 0% 

2º 71 32 45% 17 23% 20 28% 

3° 59 35 59% 09 25% 14 23% 

 
 

Na persistência por elevarmos o nível de conhecimento de nossos estudantes 

e avançarmos nas metas do IDEB, sempre instigamos que a busca pelo saber seja 

uma premissa básica. Apresentamos a seguir os últimos índices: 

 
Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Meta  2,6 2,7 3 3,4 3,8 4 4,3 

Valor 2,6 3,9 4,6 4,6 4 4 3,9  

 

Quanto aos professores readaptados, em atendimento à Portaria Nº 12, de 13 

de janeiro de 2017 e Portaria Nº 561, de 27 de dezembro de 2017, que tratam 

especificamente da atuação dos servidores readaptados em respeito às capacidades 

laborativas, descritas em laudos de cada servidor, estão assim distribuídos: 

 Atuantes em biblioteca escolar –01; 

 Atuantes em atividades de apoio pedagógico com atendimento à comunidade 

escolar –02; 

 Atuantes em atividades de apoio à coordenação pedagógica em atividades de 

apoio à coordenação pedagógica, na articulação das relações institucionais 

(visitações, palestras, projetos, estágios, entre outras), elaboração de material 

pedagógico, orientação de estudos, elaboração e confecção de murais temá- 

ticos, em eventos comemorativos e de culminância e outras atividades corre- 

latas –03. 
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3. FUNÇÃOSOCIAL 

 

Nos últimos anos, a função da escola ampliou-se devido à realidade socioe- 

conômica e cultural comunitária, além de outras especificidades nas quais se encon- 

tra inserida, sendo, portanto, chamada a desempenhar papéis que transcendem à 

instrução e à avaliação, como por exemplo, os de acolher e proporcionar a aquisição 

de bens culturais e de lazer, além de criar conforto e segurança a crianças e jovens. 

Cabe ainda, à escola, a função de gerir recursos financeiros e promover a 

formação continuada de professores, aplicar o currículo, com as devidas adapta- 

ções, para proporcionar educação integral (em todas as suas dimensões – intelectu- 

al, física, emocional, social e cultural), inclusiva e de qualidade a todos os estudan- 

tes, inserindo nesse contexto a formação ética, o desenvolvimento da autonomia, do 

pensamento reflexivo e crítico e assim, valorizar a criatividade e o estímulo à gera- 

ção de lideranças culturais, políticas e científico-sociais. 
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4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
 

O processo de ensino-aprendizagem fundamenta-se nas teorias de constru- 

ção do conhecimento, as quais ocorrem em condições existenciais e derivam das 

ações que a pessoa possa empreender e fazer emergir das relações internalizadas  

a partir de processos de interação com o meio sociocultural. 

Nessa perspectiva, acredita-se que o indivíduo seja ativo e que isso seja algo 

que se faça acontecer por meio da maneira como se lida com as informações e de 

como elas sejam utilizadas na compreensão do mundo atual e na sua consequente 

transformação. 

Cientes de que todo conhecimento seja verdade relativa aos avanços tecno- 

lógicos, às novas descobertas no contexto sociocultural, o CEF 411 de Samambaia 

busca, em sua prática pedagógica, uma visão da verdade e da ciência, ligando-a ao 

ser humano, ao seu desenvolvimento e sua história, realizando por extensão a 

formação integral de seus estudantes. 

Nessa condição do processo de ensino-aprendizagem, o professor deixa de 

ser mero repetidor de informações consagradas em livros e, da mesma forma, o es- 

tudante deixa de ser mero receptor-repetidor de informações, muitas vezes, sem 

significado e aprendidas de forma mecânica. 

Assim, na relação didático-pedagógica contemporânea, o professor passa a 

ser o provocador, o estimulador e o mediador dos processos que ocorrem no interior 

de cada estudante: a elaboração e reelaboração do conhecimento construído pelo 

grupo social a que ele pertence. Nesse sentido, há o firme propósito de se ajudar a 

formar o cidadão transformador e participante do desenvolvimento social, econômico 

e cultural do país. 

 

4.1 Educação Especial 

 
No CEF 411 de Samambaia os ENEEs – Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais são atendidos em classes comuns, com adequações 

curriculares realizadas pelos professores, levando em conta alguns critérios: 

 O que o estudante deve aprender;

 Como o estudante deve aprender;

 Que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de 

aprendizagem;

 Como avaliar.
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A dificuldade da escola para atender essa modalidade de educação é visível, 

uma vez que nossas salas de aula são cheias. Em função disso, o atendimento  

individual fica comprometido.  
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5. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 
 

5.1 Missão 

 

 
Oferecer ensino de excelência e propiciar condições para uma aprendizagem 

significativa, atualizada e eficaz, que prepare estudantes competentes, éticos e com 

argumentação sólida. 

 

5.2 Objetivo Geral 

 
 

Proporcionar aprendizagem visando à completa implementação da educação 

de qualidade, assegurar o respeito à diversidade e à cidadania, acreditando que a 

pessoa aprende a todo tempo e, assim, considerar que as práticas educativas 

estejam associadas às diversas áreas do conhecimento, visando ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas. 

 
5.3 Objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens 

 
 

 Atualizar o regimento interno com a participação da comunidade, adotando novos 

procedimentos para a convivência humana dentro da escola;

 Avaliar o Regimento Interno no início do ano letivo, assegurando a convivência 

democrática;

 Buscar junto aos órgãos competentes soluções para problemas de segurança na 

escola;

 Buscar parcerias que possam fortalecer a melhoria do ensino;

 Combater a evasão e a repetência escolar;

 Criar ambientes físicos confortáveis para assembleias e reuniões;

 Criar oportunidades de integração com a família como forma de parceria na edu- 

cação dosfilhos;

 Desenvolver práticas democráticas de instrumentos de avaliação;

 Desenvolver projetos educativos voltados à comunidade escolar;

 Despertar a comunidade escolar através de temas transversais, acerca da im- 

portância de se formar cidadãos críticos e conscientes;

 Dinamizar as reuniões pedagógicas promovendo o fortalecimento desta prática;
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 Informar ao servidor recém-contratado as normas de funcionamento da esco- 

la; 

 
 

 

 Disponibilizar boletim de comportamento e rendimento escolar a todos os estu- 

dantes e a seus pais ou responsáveis;

 Divulgar aos estudantes o acervo bibliotecário disponível na escola;

 Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para conhecimento e 

esclarecimento dos agentes escolares como forma de prevenção de eventuais 

abusos físicos ou morais;

 Elaborar plano de ação no início do ano letivo com a participação da comunidade 

escolar;

 Estabelecer o estudante como principal referência no processo ensino- 

aprendizagem;

 Fortalecer o Conselho Escolar;

 Implementar ações que incentivem a integração dos estudantes portadores de 

necessidades educacionais especiais;

 Incentivar a prática da pedagogia de projetos, despertando a curiosidade do es- 

tudante por meio da pesquisa;

 Incentivar professores a participar de palestras, seminários, etc., visando capaci- 

tá-los para as rápidas mudanças do ensino;

 Incentivar projetos de leitura em sala de aula e biblioteca e despertar o hábito da 

leitura;

 Manter a biblioteca aberta em todos os horários;

 Manter a transparência na aplicação dos recursos públicos;

 Manter e suprir a estrutura física da escola;

 Manter os conselhos de classe participativos;

 Oportunizar a formação continuada dos docentes e demais servidores;

 Ouvir todas as opiniões, garantindo a palavra a todos;

 Promover a interdisciplinaridade das áreas de conhecimento;

 Promover atividades recreativas;

 Promover atividades sociais e culturais como visita a museus, exposições, cine- 

ma e teatro;

 Promover debates durante coordenações coletivas de temas de interesse social 

e político, visando ao ensino de qualidade;
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 Promover encontros pedagógicos motivacionais;

 Promover espaços e projetos de recuperação em turno contrário para os estu- 

dantes com baixo rendimento escolar;

 Promover reuniões periódicas, debates e trocas de experiências profissionais ao 

corpo docente, discente, pais ou responsáveis e demais servidores;

 Proporcionar aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, esclareci- 

mentos a respeito do mercado de trabalho;

 Realizar avaliações multidisciplinares com temas de interesse coletivo;

 Respeitar o currículo da SEEDF em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e com os Referenciais Curriculares do Ministério da Educação;

 Respeitar, sempre que possível, as decisões tomadas em grupo;

 Ressaltar a importância comunitária na identidade escolar;

 Submeter o trabalho desenvolvido na escola às avaliações da comunidade e do 

conselho escolar;

 Ter o estudante como referência no processo ensino-aprendizagem;

 Tornar a escola um espaço de sociabilização;

 Tornar a praça de recreação, existente, mais atrativa aos estudantes;

 Tornar o espaço escolar disponível à comunidade;

 Valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e social fortale- 

cendo a confiança na sua capacidade de aprendizagem;

 Valorizar as avaliações nacionais como indicadores importantes no desempenho 

dos estudantes, norteando nossas ações na busca da qualidade do ensino;

 Valorizar o trabalho participativo;

 Zelar pelo cumprimento do Currículo do Ensino Fundamental – 2ª edição. 
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 
 

A partir dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação 

Básica, os quais preconizam a Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-

Cultural, entre outras, e já se considerando a entrada obrigatória em vigor da Base 

Nacional Comum Curricular em 2019 no Currículo em Movimento do Distrito Federal 

Anos Iniciais - Anos Finais – 2ª edição. As linhas teóricas fundamentam-se pelo 

modelo de educação que se propõe a contribuir ativamente na construção de uma 

sociedade que se almeja construir, exemplificada na formação integral do cidadão, 

que uma vez alcançada minimizará as desigualdades sociais, valorizando a ética, na 

concepção de uma sociedade mais justa. (PUCCI, 1995; SILVA, 2003). 

Por estar inserida em uma sociedade multicultural, a teoria crítica embasará 

as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas por meio dos eixos transversais: 

educação para diversidade; educação para a cidadania; educação para a sustentabi- 

lidade e educação em e para os direitos humanos, com o intuito de minimizar tais 

diferenças. 

Nesse sentido, entendemos a educação como intervenção no seio da prática 

social global, que se põe, portanto, como o ponto tanto de partida como de chegada 

da prática educativa. Daí decorre um processo  pedagógico que  enceta  a  prática 

social onde professor e estudante se encontram igualmente participantes, ocupando, 

porém, posições distintas, condição que permite que travem uma relação promissora 

na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática 

social, cabendo aos momentos intermediários do método identificar as questões 

suscitadas pela problematização, dispor os instrumentos teóricos e práticos para a 

sua compreensão e solução e viabilizar sua incorporação como elementos 

integrantes da própria vida dos educandos. 

A educação abarca todas as práticas constituídas pela vivência do estudante, 

sua cultura, seus hábitos, aprimorados pela sistematização direcionada pelos pro- 

fessores, assim como a busca pelo aprendizado de forma a assimilar plena e inte- 

gralmente ao estudante. 

Desse modo, a intenção é a de que o currículo se converta em possibilidade 

de emancipação pelo conhecimento, favorecendo a aproximação entre o conheci- 

mento universal e o conhecimento local em torno de temas construídos coletivamen- 

te. 
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tra. Do mesmo modo, a recuperação processual será utilizada, com a intenção de 

incluir e manter todos aprendendo, sempre que o professor perceber a dificuldade 

por parte do estudante. 

Outro instrumento a ser utilizado pela escola será o Conselho de Classe Par- 

ticipativo, que por sua vez relatará além de progressos evidenciados, ações peda- 

gógicas necessárias para a continuidade das aprendizagens tanto dos estudantes 

que demonstrem esse progresso, quanto daqueles que apresentem quaisquer difi- 

culdades de aprendizagem. 

 
 

 

As práticas avaliativas a serem adotadas pela escola tem como intuito ofere- 

cer condições de aprendizagem a todos os estudantes, rompendo a avaliação classi- 

ficatória, fragmentada e permeada pela reprovação anual (JACOMINI, 2009). 

A avaliação diagnóstica será adotada no início do ano letivo, para que os pro- 

fessores possam verificar em quais níveis de aprendizagem o estudante se encon- 
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7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA 

Para o Ensino Fundamental de Anos Finais, a escola iniciou, desde o ano 

letivo de 2018, a sua peregrinação na oferta de ensino por sistema de Ensino 

Fundamental - 3º Ciclo para as aprendizagens, 1º Bloco (6º e 7º anos – que 

organizamos no período vespertino) e 2º Bloco (8º e 9º anos - que organizamos no 

período matutino). O horário das aulas no turno matutino é de 7h20 às 12h20 e para 

o vespertino, de 13h às18h. 

No noturno, são ofertadas matrículas para as turmas de 1º, 2º e 3º anos do 3º 

Segmento da Educação de Jovens e Adultos – EJA, que funcionam de 19h às 

22h40. 

Há 02 (duas) Orientadoras Educacionais que atendem no turno diurno, nos 

períodos matutino e vespertino.  

Não há Equipe Especial de Apoio à Aprendizagem que atenda os estudantes 
da escola.  

 
As coordenações pedagógicas otimizam o tempo e o trabalho da 

coordenação, pois todas as ações são realizadas ao mesmo tempo e todos os 

participantes têm acesso às informações ao mesmo tempo. Elas ocorrem às terças, 

quartas e quintas-feiras, de modo que as formações continuadas, ocorridas também na 

própria instituição, fomentam o crescimento do corpo docente, redirecionando, quando 

necessário, os saberes e a práxis pedagógica, em favorecimento à avaliação somativa e 

formativa, para que haja uma prática docente reflexiva, espontânea, onde o professor 

repensa sua prática como resultado, como feedback do que é proporcionado pela 

reavaliação diária, dispensando todos os preconceitos, para que a transformação 

proposta, por meio da educação, alcance todos os estudantes e a comunidade escolar. 

Esse trabalho acontece tendo como base todos os sujeitos da escola. Propõe 

uma ação de autonomia, respeitando os tempos, os ritmos e particularidades de 

todos os estudantes. Visa ao crescimento e ao conhecimento do educando como 

meio para chegar a um fim, o aprendizado do estudante. Ações que visam aprimorar 

o conhecimento dos profissionais de educação também são ofertadas pela EAPE, 

com cursos de formação continuada, assim como coordenações pela UNIEB, por 

meio dos coordenadores intermediários e pelos coordenadores locais, abordando 

situações do cotidiano escolar. 

Os planos de ensino evidenciam o crescimento coletivo. Onde o zelo pelo 

saber é o comprometimento de todos, oferecendo educação igualitária a todos, 
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proporcionando e combatendo preconceitos, valorizar o indivíduo assim como seus 

acertos e erros, redirecionando o saber que não foi assimilado, revendo sua prática 

pedagó- gica. 

Para a busca pelo aperfeiçoar da educação, essa escola participa ativamente, juntamente 

com a comunidade escolar, da construção da Proposta Pedagógica, por meio de sugestões 

colhidas em Conselho de Classe Participativo, em datas especí- ficas propostas pela Secretaria 

de Educação e pelo Conselho Escolar, órgão con- sultivo e deliberativo que é bem atuante nessa 

instituição. 

 
7.1 Coordenação Pedagógica 
 

 
Fruto de uma luta histórica dos educadores, a coordenação pedagógica do professor 

da rede pública de ensino do Distrito Federal, com jornada de quarenta horas semanais, 

será de quinze horas, e o professor de vinte horas cumprirá quatro horas de coordenação, 

conforme Portaria Nº 27, de 18 de fevereiro de 2018. 

No Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia, a coordenação carac- 

teriza-se como um espaço para debates, discussões, avaliação, planejamento para  o 

exercício da prática de ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem 

significativa e, como acontecem com todas as áreas, conjuntamente, para que haja 

sempre otimização do tempo e do trabalho coletivo. 

Para melhor atendimento da demanda pedagógica, junto à comunidade escolar 

os professores regentes que atuam quarenta horas semanais, no turno diurno, com 

jornada ampliada no Ensino Fundamental - Anos Finais, a coordenação pedagógica dar-

se-á no turno contrário ao de regência, totalizando quinze horas semanais, disposto do 

seguinte modo: 

I - às terças-feiras destinadas à coordenação coletiva, ou coordenação indivi- 

dual, ou à formação continuada; 

II - às quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na unidade escolar; 

III - às quintas-feiras destinadas à coordenação coletiva, 

IV - nos demais dias da semana destinados à coordenação pedagógica indi- 

vidual, podendo ser realizada fora do ambiente da unidade escolar 
 

As trocas de experiências prazerosas do educar, do aprender e do 

planejamento escolar favorecem um clima de organização propício para reflexão 

coletiva e constante sobre a organização do trabalho pedagógico, focalizando na 
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aprendizagem e desenvolvimento pleno dos educandos e buscando a qualidade de 

ensino. 
 

A coordenação pedagógica atualmente conta com o apoio de 03 (três) coor- 

denadores pedagógicos no diurno e 02 (dois) no noturno, de acordo com as normas 

vigentes e que foram escolhidas democraticamente pelo corpo docente. 

 

7.2 Serviço de Orientação Educacional  
 

Esse serviço, no Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia, deverá 

desenvolver projetos junto à comunidade escolar que atendam aos seguintes objeti- 

vos: 
 

 Planejar, implantar e implementar o Serviço de Orientação Educacional, incorpo- 

rando-o ao processo educativo global;

 Participar do processo de caracterização da clientela escolar, identificando as 

possibilidades concretas da comunidade, os interesses e as necessidades dos 

educandos;

 Participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da propos- 

ta pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação do currí- 

culo em vigor nas escolas públicas do Distrito Federal;

 Realizar a orientação vocacional, em ação integrada com os demais serviços 

pedagógicos, a partir de uma análise crítica do contexto socioeconômico e cultu- 

ral;

 Identificar os fatores que interferem no rendimento escolar e propor medidas al- 

ternativas de solução;

 Sistematizar o processo de intercâmbio de informações necessárias ao conhe- 

cimento global do educando;

 Identificar, encaminhar e acompanhar os educandos para atendimento em insti- 

tuições especializadas;

 Participar ativamente do processo de integração escola-família-comunidade, rea- 

lizando ações que favoreçam o envolvimento dos pais no processo educativo;

 Participar do conselho de classe;

 Diagnosticar e trabalhar junto à comunidade escolar as causas que impedem o 

avanço do processo de ensino e aprendizagem;

 Supervisionar estágios na área de OrientaçãoEducacional. 
 

O SOE fundamenta-se nos pressupostos do respeito, da pluralidade e liber- 

dade de expressão, da orientação e opinião, da democracia da participação e valori- 

zação do estudante como um ser integral. 
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É necessário fortalecer sua participação na tomada de decisões e análise de 

problemas no âmbito administrativo e pedagógico, auxiliando a direção no processo 
educativo da escola. 

O Conselho Escolar, desde 2007, vem se posicionando como parceiro da Di- 
reção na busca de soluções de problemas ligados a estrutura, segurança e parte 
pedagógica da escola. 

É preciso que o Conselho Escolar funcione efetivamente como espaço de- 
mocrático de busca de transformações no cotidiano escolar, orientadas para cons- 
truir uma escola e uma sociedade igualitária, justa e que ofereça oportunidade para 
todos. 

 

Esse serviço tem sua fundamentação legal na Lei Federal nº 5.564 de 

21/12/1968, no Decreto nº 72.846, de 26/12/1973 e, ainda, no art. 100, inciso VII da 

Lei Orgânica do Distrito Federal. 



7.3 CONSELHO ESCOLAR 

 
Órgão de natureza deliberativa e consultiva tem, como função básica, 

conhecer a realidade escolar e indicar caminhos que levem à realidade desejada. 
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8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
 

Avaliar é inerente ao ser humano. Avaliamos tudo, o tempo todo. Na escola, a 

avaliação faz parte do fazer pedagógico, é um ato complexo e requer muita atenção, 

para que haja a explicitação dos saberes, das capacidades, dos esquemas de pen- 

samento, buscando a formação de competências que os tornem aptos a enfrentar 

situações de forma correta, rápida, pertinente e criativa, ampliando o leque de 

recursos cognitivos, bem como os valores, as atitudes, de avaliação e de raciocínio. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em 

Larga Escala da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF 

trazem o termo avaliação para as aprendizagens com a intenção de avaliar para 

incluir, de garantir a aprendizagem, diferente do conceito de avaliação da 

aprendizagem, onde só o estudante é avaliado. Avaliar não se resume à aplicação 

de testes ou exames. Também não se confunde com medida, pois é apenas uma 

pequena parte do processo avaliativo, em busca de informações que comporão o ato 

avaliativo. 

No contexto de avaliação formativa, todos os professores realizarão no início 

do ano letivo a avaliação diagnóstica, como forma de verificar os níveis de 

aprendizagem. Através dessa modalidade de avaliação, informações sobre o 

desenvolvimento do estudante serão fornecidas ao professor, com rapidez, 

permitindo que a prática docente se ajuste às necessidades discentes durante o 

processo, de forma a conhecer sobre etapas vencidas e dificuldades encontradas, 

estabelecendo um feedback contínuo sobre o andamento do processo de ensino e 

de aprendizagem, além dos momentos de reforço oferecidos pelos professores no 

contraturno, assim como o atendimento proposto pelo projeto Trilhando Saberes, 

mais a frente discriminado, para aqueles estudantes que se encontram num ciclo de 

retenção devido à falta de consolidação do Sistema de Escrita Alfabética – SEA e a 

introcução do letramento matemático. 

A avaliação para as aprendizagens, também chamada de avaliação formativa, 

uma das mais importantes ferramentas à disposição dos professores para alcançar o 

principal objetivo da escola, que é fazer todos os estudantes avançarem, oportuniza 

encontrar caminhos para medir a qualidade do aprendizado e oferecer alternativas 

para uma evolução mais segura. Os professores utilizarão: provas, testes, portfolio, 

trabalhos individuais, trabalhos em grupos, projetos multidisciplinares, apresenta- 

ções culturais e outros. 

No tocante às avaliações, elas acontecem semanalmente, com o intuito de 
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Objetiva-se que o estudante domine plenamente a linguagem de avaliação e que, ao 

longo de sua carreira acadêmica, ele possa ser bem sucedido em seus resultados. As 

avaliações as quais são submetidos os estudantes desta Instituição são: Avaliação em 

Destaque, OBMEP, Prova Brasil, além das  avaliações escolares propostas pela (?) 

redestante da frase...) 

própria escola. 

8.1 Conselho de Classe Participativo 

Desde 1993 que o Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia viven- 

cia a experiência do Conselho de Classe Participativo, com a presença de pais, es- 

tudantes, auxiliares de educação, professores, coordenadores e direção. 

criar hábitos de estudos, organizando assim a rotina dos estudantes, identificando 

pontos fracos, pontos fortes e potencialidades, além de compreender os significados 

do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar mai- 

or relevância social, preparando-os para as avaliações propostas pela rede, assim 

como as de larga escala, além de ser uma estratégia de combate à evasão escolar e 

uma abordagem para o plano de permanência e êxito escolar dos estudantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como a Escola Avalia os Estudantes 

Estratégias Pontuação 

Testes e Provas Até 05 pontos 

Trabalhos (apresentações, atividades de sala de aula, 

grupos, individuais, portfolios, seminários, autoavalia- 

ção, observação, entrevistas, resolução de problemas, 

criação de documentários, filmagens, trabalhos em gru- 

pos, dramatizações, leituras e discussões coletivas, de- 

safios à criatividade, avaliação por pares, portfólios, en- 

tre outras). 

 
 
 

 
Até 05 pontos 

Recuperação Processual ? 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembramos que fomos pioneiros, nessa Coordenação Regional de Ensino, a 

implantar tal procedimento de avaliação e, desde então, esse tem sido um momento 

de grande significância para a escola, pois além do seu objetivo primordial de acom- 

panhar e avaliar o processo de educação,de ensino e de aprendizagem dos edu- 

candos, é um momento em que a comunidade escolar tem a oportunidade de avaliar 

as atividades administrativas de todos os setores da escola. 

O Conselho de Classe Participativo é uma instância democrática de avaliação 
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com função de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções 

alternativas, elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformula- 

ção de objetivos e metas, envolvimento, coleta de evidências de mudança de com- 

portamento, etc. 

Neste momento devem ser observados os seguintes procedimentos: 

 
 O estudante não deve ser rotulado pelos professores;

 As intervenções devem se constituir em observações concretas a serem 

compatibilizadas entre os professores de um mesmo ano;

 O aproveitamento de cada estudante e da turma dever ser debatido, anali- 

sando-se as causas dos baixos ou altosrendimentos;

 As alternativas de solução para os problemas identificados devem ser indica- 

das e, consequentemente, implementadas e avaliadas pelosresponsáveis.

Utilizaremos, também, as reuniões do Conselho de Classe Participativo para 

informar aos pais/responsáveis sobre a frequência de seus filhos e detectar possí- 

veis casos de evasão escolar, que poderão ser evitadas, utilizando os serviços do 

SOE, com visitas domiciliares, no combate à evasão e repetência, assegurando as- 

sim, sua permanência e seu sucesso escolar. 

 
8.2. Conselho de Classe para o Ensino Fundamental – 3º ciclo 

 
8.2.1 Pré-Conselho: 

 
É realizado ao final de cada bimestre, com a participação dos professores, co- 

ordenadores, orientadores e direção, Avalia-se cada turma em geral e cada 

estudante individualmente sob os seguintes aspectos: frequência, rendimento, 

dificuldades de escolarização, potencialidades, dificuldades de convivência e os 

devidos encaminhamentos.  

8.2.1.1 Conselho Participativo: 

 
Ao final de cada bimestre, após a realização do pré-conselho, reúnem-se em 

dia e horário pré-determinado, pais, estudantes, professores, orientadora 

educacional e direção, por turma, onde é apresentada a avaliação realizada em pré-

conselho.  

Nesse momento e com todos os presentes, é discutido o que foi observado 

em pré-conselho sobre cada estudante. Desta forma, buscam-se alternativas e 

possibilidades para o sucesso deles. 
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8.2.1.2 Pós-Conselho: 

 
É a efetivação das decisões tomadas, onde a coordenação pedagógica e di- 

reção assumem um papel de destaque como gestores escolares.  

Aos pais, que não se fizeram presentes ao Conselho de Classe Participativo e 

que os seus filhos (estudantes) têm apresentado problemas, são reconvocados, via 

telefone, WhatsApp e bilhetes, a comparecerem à escola para tomarem ciência da 

situação escolar evidenciada no pré-conselho. 

Cabe à direção assegurar, ao Conselho de Classe Participativo, as condições 

mínimas para seu funcionamento, organizando os horários de realizações das 

reuniões, de modo a permitir que todos os seus membros participem, em especial, 

os professores, considerando-se que não existe professor dispensável no processo 

de avaliação coletiva do estudante e do trabalho pedagógico da escola. 

A escola prevê um mínimo de 04 (quatro) reuniões do Conselho de Classe 

Participativo, ao longo do ano letivo, registrado no Calendário Escolar, com o 

objetivo de avaliar o desempenho de cada estudante e, ao identificar suas necessi- 

dades específicas, encaminhá-los, se necessário, para intensificar estudos de 

recuperação processual, observando seu próprio ritmo, assim como também 

adequar as intervenções pedagógicas que são orientadas nas Diretrizes 

Pedagógicas do 3º ciclo para as Aprendizagens. 

8.3  Conselho de Classe para a Educação de Jovens e Adultos 

 
É fundamental a participação dos próprios estudantes jovens e adultos na 

avaliação contínua de sua aprendizagem. 

O professor não deve enfatizar apenas os erros ou os desconhecimentos dos 

estudantes, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender. A 

avaliação é elemento de integração entre a aprendizagem e o ensino. A avaliação 

final não se deve referir a uma soma exausti- va dos objetivos estabelecidos, mas 

sim basear-se nas aprendizagens significativas e nas habilidades que os estudantes 

desenvolveram. 

Acompanhar a aprendizagem do jovem e do adulto, suas produções e reali- 

zar atividades específicas de avaliação, bem como propiciar situações de aprendi- 

zagem próximas à realidade do estudante, além de esclarecer o que se pretende 

avaliar, deve ser premissa básica. Ressaltar a autoavaliação, como meio de incenti- 

var a autonomia intelectiva do estudante e cotejar diferentes pontos de vista tanto 

dele como do professor. 
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Todas as etapas, abaixo descritas, devem ser elaboradas coerentemente, à 

luz do novo currículo, centrada trabalhadas e, devem ser obrigatoriamente, ofertadas 

pelos professores e cumpridas pelos estudantes. Somente será considerado apto 

(em que a prova pode corresponder a até 50% do total da avaliação), o estudante 

que realizar todas as etapas avaliativas e obtiver em cada uma delas, no mínimo, 

metade da pontuação correspondente, salvo se, no caso do projeto e da prova, 

todas as terem sido abrangidas em uma dessas etapas. Em qualquer caso, reitera-

se a obrigatoriedade de participação do estudante em todas as etapas. Ao final do 

semestre, será realizado o Conselho de Classe como instância utilizada para incluir 

e garantir a aprendizagem de todos. 

 

Educação de Jovens e Adultos – EJA – 3º Segmento 

Estratégias Pontuação 

Projeto Multidisciplinar 02 pontos 

Testes e Provas Até 05 pontos 

Trabalhos (apresentações, atividades de sala de aula, 

grupos, individuais, portfolios, seminários, auto avalia- 

ção, observação, entrevistas, resolução de problemas, 

criação de documentários, filmagens, trabalhos em gru- 

pos, dramatizações, leituras e discussões coletivas, de- 

safios à criatividade, avaliação por pares, portfólios, tes- 

tes ou provas, entre outras). 

 
 
 

 
Até 1,5 pontos 

Redação 1,5 pontos 

Recuperação Processual ? 

 

Os resultados da avaliação na Educação de Jovens e Adultos – EJA serão 

expressos por meio de notas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

8.4 Recuperação 

 
A recuperação, ou intervenção processual, deve constituir-se em garantia da 

aprendizagem e será ofertada nas seguintesmodalidades: 

 Contínua – “recuperação de estudos” inserida no processo de ensino e 

aprendizagem, no decorrer do período letivo, assim que identificado o baixo 

rendimento do estudante. Assim, destina-se à obtenção de notas das ativida- 

des e avaliações jáaplicadas. 

 Final, realizada após o término do ano ou semestre letivo para aquele estu- 

dante que não obteve aproveitamento suficiente em até 03 (três) componen- 

tes curriculares. Não se aplica ao estudante retido em uma série, em razão de 
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frequência inferior a 75% (setenta e cinco) do total de horas letivas anuais ou 

semanais, no caso do ensinofundamental. 

Utilizaremos também o espaço reservado à coordenação pedagógica para 

oferecer estudos de recuperação contínua sob a responsabilidade do professor, no 

horário de aulas ou no contraturno, que deverá promover o atendimento individuali- 

zado ou em grupos (reagrupamentos, contrato didático, atividades diversificadas, 

tempestade cerebral, estudo dirigido, oficina, projetos interventivos, entre outros), 

aos estudantes que apresentarem deficiências ou dificuldades de escolarização, 

aplicando atividades que desenvolvam e melhorem o desempenho escolar dos 

mesmos. 

 

8.5 Matriz Curricular do Ensino Fundamental 

 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Curso: Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

 
CONSTITUIÇÃO DO 

CURRÍCULO 

 
COMPONENTE 

CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA 

ANOS 

6º 7º 8º 9º 

 
 
 

 
BASE NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa 05 05 05 05 

Matemática 05 05 05 05 

Geografia 03 03 03 03 

História 03 03 03 03 

Ciências Naturais 04 04 04 04 

Arte 02 02 02 02 

Educação Física 03 03 03 03 

PARTE DIVERSIFICA- 

DA 

Língua Estrangeira Mo- 

derna 

02 02 02 02 

Projeto Interdisciplinar 

Leitura, Interpretação e 

Oralidade. 

 
03 

 
03 

 
03 

 
03 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL 

(módulo-aula) 

30 30 30 30 

TOTAL CARGA HORÁRIA SEMANAL 

(hora-relógio) 

25 25 25 25 
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TOTAL SEMESTRAL (hora-relógio) 500 500 500 500 

TOTAL ANUAL (hora-relógio) 1000 1000 1000 100 

Observações: 

 

8.6 Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos 

 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Educação de Jovens e Adultos 

3º segmento de EJA – Ensino Médio Presencial  

 

 
Áreas de Conhecimento 

Componen- 1°Semestre 2° Semestre 3° Semes- 

H/A 

Sem. 

H/A 

Sem. 

H/A 

Sem. 

H/A 

Sem. 

H/A 

Sem 

H/A 

Sem. 

te 

 
Curricular 

 
 
 

 
BASE 

NACIONAL 

COMUM 

Lingua- 

gens, Có- 

digos e 

Língua Portuguesa 04 80 04 80 04 80 

Educação Física 01 20 01 20 01 20 

Arte 01 20 01 20 01 20 

Ciências Matemática 04 80 04 80 04 80 

da Nature- 

za, Mate- 

mática e 

Física 03 60 03 60 03 60 

Química 02 40 02 40 02 40 

Biologia 02 40 02 40 02 40 

Ciências 

Humanas 

e suas 

Tecnologi- 

História 02 40 02 40 02 40 

Geografia 02 40 02 40 02 40 

 Filosofia 01 20 01 20 01 20 

Sociologia 01 20 0l 20 01 20 

PARTE 

 
DIVERSIFICA- 

Outras 

Discipli- 

nas 

Língua Estrangei- 

ra Moderna 
02 40 02 40 02 40 

 

Total módulo/aula semanal 25 25 25 

Total de horas semanais (relógio) 20 20 20 

Total de horas semestrais 400 400 400 

Total de horas do Segmento (horarelógio) 1.200 
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Observações: 

 
 Os três primeiros módulos-aula, de cada turno, terão a duração de 50 minutos 

e os dois últimos de 45minutos. 

 A instituição educacional deverá escolher o componente curricular para com- 

por a Parte Diversificada, dentre os indicados no Currículo Básico, observando 

as características da comunidade escolar e a viabilidade de implantação, quanto a 

recursos humanos emateriais. 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

O Currículo do Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia está 

fundamentado na Base Nacional Comum Curricular, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica e em demais normas vigentes, tendo como instrumento de apoio e 

referencial de qualidade o Currículo em Movimento da SEEDF, que é uma referência 

consistente para a radical transformação dos objetivos, conteúdos e didáticas do ensino. 

O Currículo é um conjunto de todas as ações desenvolvidas na e pela escola ou por 

meio dela e que forma o indivíduo, organizam seus conhecimentos, suas aprendizagens 

interferem na constituição do seu ser como pessoa. Assim, todos os temas 

tradicionalmente escolares e os temas da vida atual são importantes e com- põem o 

currículo escolar sem hierarquia entre eles.  

Os eixos transversais possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes 

referenciais de leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução 

de saberes específicos de cada etapa /ciclo /modalidade da Educação Básica.  

A abordagem com os temas transversais: Educação para Diversidade; Cida- dania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilida- de possibilitam 

a efetivação do trabalho pedagógico a ser desenvolvido por profes- sores (as) e 

estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada.  

9.1 Organização Curricular do Ensino Fundamental 

 

A organização curricular deve conter, obrigatoriamente, a Base Nacional Co- 

mum e a Parte Diversificada a serem desenvolvidas de forma integrada, com o obje- 

tivo de estabelecer a relação entre a educação fundamental, a vida cidadã e as 

áreas do conhecimento. 

 

De acordo com o Currículo em Movimento do Ensino Fundamental – 2ª 

edição, o objetivo maior do Ensino Funda mental é a aprendizagem, o que depende, 

sobretudo, da criação das condições básicas necessárias no ambiente escolar. 

O Ensino Fundamental no Distrito Federal possui a organização do Ensino 

Fundamental de 09 anos, em atendimento à Lei Federal Nº 11.274 de 06/02/2006. 

As diferentes áreas do conhecimento, os conteúdos selecionados em cada 

uma delas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia, 

Artes Visuais e Ciências, Educação Física), convivem transversalmente com temas 

que representam questões sociais relevantes no mundo contemporâneo: Ética, 
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Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 

Apresentaremos uma das áreas do conhecimento e dos eixos transversais 

com vistas a apresentar seus principais objetivos trabalhados nessa Instituição de 

Ensino, tendo como referência o Currículo em Movimento do Ensino Fundamental – 

2ª edição. 

9.1.1 – LínguaPortuguesa: 

 
 A escola assume para si a responsabilidade de contribuir para assegurar aos 

seus estudantes o acesso aos saberes da fala e da escrita necessários para que 

cada um seja capaz de interpretar os diferentes textos que circulam, de assumir a 

palavra, de produzir textos eficientes nas mais diversas situações.  

9.1.2 – Matemática: 

 
Indicar a resolução de problema como ponto de partida da atividade Matemá- 

tica e discutir caminhos para “fazer Matemática” na sala de aula, destacando a im- 

portância da história e da Matemática das tecnologias da comunicação. 

9.1.3 – CiênciasNaturais: 

 
Enfatizar as relações entre ciência e cidadania, caracteriza Ciência e Tecno- 

logia como atividades humanas. Os conteúdos são apresentados em quatro eixos 

temáticos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e 

Sociedade, levando em conta conceitos, procedimentos e atitudes que compõem o 

ensino desses temas no ensino fundamental. 

 

9.1.4 – História: 

 
Conhecimento histórico e suas relações com a realidade social, tendo como 

prioridade o conhecimento da história do Brasil e sua posição no contexto mundial. 

9.1.5 – Geografia: 

 
Proporcionar aos estudantes observar, conhecer, explicar, comparar e repre- 

sentar as características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e espa- 

ços geográficos, descrevendo a trajetória da Geografia, como ciência e como disci- 

plina escolar. 

9.1.6 – Arte: 

 
Promover o desenvolvimento cultural e social dos estudantes. Pretendemos 

desenvolver as aulas de Artes com base na educação e animação sociocultural, na 
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produção da cultura, na linha da construção do conhecimento, relacionando arte  

com o conhecimento baseado na construção, elaboração, organização, na dimensão 

do fazer, num processo ativo de interações e intervenções contínuas, incorporando 

momentos de sensibilização, experiências emotivas, imaginativas com operações de 

pensamento, questionamentos, reflexões, autoconscientização e registro do conhe- 

cimento. 

9.1.7 – EducaçãoFísica: 

 
Democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, buscan- 

do ampliar, de uma visão apenas biológica, para um trabalho que incorpore as di- 

mensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos estudantes. 

Nesse sentido, além do conhecimento básico, a Educação Física procura, 

através de brincadeiras, danças, dramatizações, atividades esportivas e recreativas, 

jogos sociais, experiências vivenciadas e reflexão de tudo o que acontece, a integra- 

ção das pessoas, aumentando, assim, o círculo de amizades, evitando a discrimina- 

ção, destacando a autonomia e os limites do convívio social e humano. 

9.1.8 – Projeto Interdisciplinar 

 
Em 2020, a comunidade escolar optou por trabalhar o tema: “Leitura, 

Interpretação e Oralidade”, observando que nossos estudantes necessitam ler mais 

e interpretar para que haja mais entendimento, expansão da cultura, que se tornem 

mais reflexivos e tenham um crescimento pessoal.  

Além do conhecimento que se amplia e o raciocínio que se torna mais ágil em 

virtude da leitura dinâmica, o vocabulário se enriquece, traz mais destreza na leitura 

e na escrita, expressa com mais clareza, viaja por caminhos inusitados que a leitura 

nos permite, oportunizando aprendizado, entretenimento e conhecimentos 

aprimorados.  

A dimensão da relevância da educação é assim reconhecida por envolver 

todas as dimensões do ser humano em suas relações individuais, civis e sociais. 

Assim sendo, é mister enfatizar quão grandiosa missão a escola abarca ao propiciar 

aos cidadãos a sua formação plena. No tocante a sua área de atuação, o processo 

de construção da cidadania, tem como meta o ideal de uma crescente igualdade de 

direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios democráticos. Essa igualdade 

alude ao acesso à totalidade dos bens públicos, entre os quais o conjunto dos 

conhecimentos socialmente ressaltantes. 

Nesse foco, os estudantes, ao aprenderem os conhecimentos, estarão prota- 

gonizando suas ações, construindo sua identidade como cidadãos, inclusos em uma 
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comunidade escolar e fortalecendo as bases da vida familiar, bem como oportuni- 

zando uma educação de qualidade que os capacitará a exercer seu papel em um 

mercado de trabalho, de uma família com maior equilíbrio, com anseios e maior es- 

tabilidade, com bases sólidas para uma vida cidadã, onde abordaremos as questões 

associadas à Vida Familiar e Social, ao Trabalho, a Ciência e a Tecnologia, à Cultu- 

ra e ao Meio Ambiente. 

O grupo de professores ministrará suas aulas, após pesquisa e debate sobre 

os assuntos selecionados. Momento esse oportunizado nas coordenações pedagó- 

gicas, onde contribuem para a formação continuada, na troca de experiências e 

abordagens que propiciarão êxito na administração de suas aulas. Os debates ocor- 

rerão visando enriquecer as sequências didáticas que são elaborados pelos profes- 

sores/coordenadores, no intuito de que as aulas sejam ricas e acrescentem aos es- 

tudantes um momento prazeroso e de fácil assimilação aos seus hábitos diários, 

formando competências para a vida. 

Os procedimentos utilizados, para favorecer a aprendizagem significativa dos 

estudantes, terão a liberdade de transcorrer por textos, filmes, cartazes, debates, 

seminários, confecção de maquetes com materiais recicláveis, que serão expostos 

aos pais nos Conselhos de Classe Participativos. 

Sob essa ótica, os momentos de confecção, bem como exposições serão or- 

ganizados de forma que os estudantes tragam de casa os recursos, objetivando uma 

reflexão e também um multiplicador para o futuro. Todos esses temas terão como 

objetivo maior a produção de texto, a oralidade e a interpretação. 

A dinâmica acontecerá com os professores responsáveis pelas sequências 

didáticas, enviadas e disponibilizadas aos demais participantes de seus anos, para 

que todos possam trabalhar de modo semelhante. 

Observando que nossos estudantes necessitam ler mais e interpretar para 

que haja mais entendimento, expansão da cultura,que se tornem mais reflexivos e 

 

9.1.9 – Língua Estrangeira Moderna -Inglês 

 
O ensino e a aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna - LEM, nessa 

etapa, tem como propósito o desenvolvimento do educando para a construção do 

exercício da cidadania e para a qualificação para o mundo do trabalho, seja ele no 

âmbito do exercício profissional ou acadêmico. O ensino de outras línguas contribui 

para aprimoramento pessoal, formação ética e desenvolvimento da autonomia inte- 

lectual e do pensamento crítico do estudante. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), constitui-se como di- 

reito de todo cidadão a aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a 

tenham um crescimento pessoal. 
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língua materna. 

 

9.2 Organização curricular da Educação de Jovens e Adultos – EJA 

 

Inicialmente, destinada ao atendimento da classe trabalhadora que, em algum 

momento, não iniciou ou interrompeu sua trajetória escolar, muitos de seus 

integrantes ficaram à margem do acesso aos bens culturais, sociais, econômicos e 

de direitos, a EJA constitui-se, então, o direito assegurado essa classe, que busca a 

possibilidade de ascensão social e econômica, a retomada de sonhos e projetos 

pessoais e coletivos inter-rompidos no passado. 

A Educação de Jovens e Adultos, voltada para os que não tiveram oportuni- 

dade de cumprir sua escolaridade na idade própria, está assegurada na Lei nº 9.394 

de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

O CEF 411 de Samambaia, oferta à comunidade o 3º Segmento da EJA e a 

sua organização curricular compreende a Base Nacional Comum do Ensino Nacio- 

nal Comum e do Ensino Médio, habilitando ao prosseguimento de estudos, inclusive 

em caráter regular. 

Com o sistema presencial adotado pela, a EJA, em sua metodologia de 

ensino, torna os conteúdos meios para o desenvolvimento dos processos cognitivos, 

privilegiando a capacidade de pensar e desenvolvendo a competência de processar 

as experiências de aprendizagem com autonomia intelectiva e com destaque para o 

fato de que os jovens e adultos: 

 Desejem aprender;

 Tenham o aprendizado centralizado em problemas e os problemas devem ser 

reais.

As atividades ou experiências de aprendizagem pressupõem alguns critérios 

que se relacionam diretamente com: 

 O contexto do estudante;

 O nível de desenvolvimento do estudante;

 O respeito às diferenças individuais;

 O ritmo próprio;

 A valorização da experiência devida.
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10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

Essa Proposta Pedagógica será avaliada e acompanhada 

concomitantemente com a Avaliação Institucional em todos os segmentos da 

escola. Essa avaliação será realizada por meio de questionários, reuniões coletivas 

e outros como avaliações bimestrais, onde os resultados serão registrados na 

própria Proposta Pedagógica. 
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11. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

Os projetos situam-se como uma proposta de intervenção pedagógica que dá 

à atividade de aprender um sentido novo no qual as necessidades de aprendizagem 

afloram na tentativa de se resolver situações problemas, favorecendo, assim, a 

construção da autonomia e da autodisciplina por meio de situações criadas em sala 

de aula, para reflexão, discussão, tomada de decisão, observância de combinados e 

críticas em torno do trabalho em andamento, proporcionando ao estudante, ainda, a 

implementação do seu compromisso com o social, tornando-o sujeito do seu próprio 

conhecimento. 
 

Os projetos serão analisados e incentivados de acordo com sua viabilização e 

terão total apoio de nossa equipe diretiva, na execução deles. 
 

Deverão ter atenção especial por parte da comunidade escolar aqueles que 

buscam: 
 

 Aproximar a escola das questões socioculturais, socioeconômicas e políticas do 

país;

 Desenvolver o senso de responsabilidade e organização, o respeito, a solidarie- 

dade, a confiança e a afetividade, aumentando a integração da comunidade es- 

colar;

 Mobilizar todos os envolvidos para um fazer transformador e não apenas repro- 

dutor;

 Estimular o trabalho interdisciplinar promovendo a complementação, troca e am- 

pliação das ideias;

 Desenvolver e/ou ampliar a capacidade de comunicação ao se ter contato com 

linguagens diferentes (programas, filmes, documentários etc.);

 Oferecer ao usuário um maior acesso à informação;

 Promover um conhecimento de culturas diferentes dentro e fora do país;

 Levar os envolvidos ao exercício pleno de sua cidadania;

 Promover a integração entre a comunidade escolar e circunvizinha à escola;

 Formar cidadãos que exponham suas ideias com clareza, apresentando opini- 

ões e argumentos pertinentes, inteirando-se ativamente à sociedade.

 

Como projetos específicos realizados para o diurno, em que atendemos o Ensino Fundamental 
– 3º ciclo, constam: 

 
 Mente Ativa; 
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 Festejos Juninos e 

 Trilhando Saberes. 

E, para o turno noturno, em que se atende a Educação de Jovens e Adultos - 

EJA – 3º Segmento, além do temos: 

 Soletrando; 

 Projeto Multidisciplinar e 

 Hora da Redação e Leitura. 

  

 Leitura  em Ação; 

 Transição; 

 Jogos Interclasse; 

 Circuito de Ciências  - FESTIC; 

 Intervalo Cultural; 
 

 

 

 

 

11.1 Projetos citados criados pela Unidade Escolar  

 
11.1.1 – Mente Ativa 

 
No intuito de promover maior integração com a comunidade escolar, em mo- 

mento de construção coletiva e pedagógica, os professores e equipe diretiva aborda- 

ram a necessidade de que nossos estudantes, almejando o sucesso pleno na car- 

reira pedagógica do discente, fossem avaliados e buscassem maior familiaridade 

com as avaliações que lhes serão propostas pela e para a vida. Neste contexto, sur- 

giu a necessidade de aumentar o compromisso com os estudos, com a frequência 

escolar, assim como o desenvolvimento e aproveitamento das aulas. Assim, surgiu o 

diferenciador, que são as avaliações na semana, ou seja, a cada semana, dois 

componentes curriculares serão avaliados. Não se trata de uma semana de provas, 

e sim uma semana com provas, de modo que o estudante esteja sempre preparado 

para participar de avaliações, com os estudos sempre em dia, com a busca pelo sa- 

ber sendo a cada dia sistematizada. 

 

Justificativa 

 

Observado o descompromisso e a falta de planejamento familiar no acompa- 

nhamento do processo de aprendizagem dos estudantes, criar a cultura de estudos 

permanentes e constantes com vistas à realização de avaliações semanais tornou- 

se uma ferramenta eficiente neste processo. 
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Objetivo Geral 

 
 

O objetivo principal é fomentar nos estudantes o hábito de estudos e a sua 

participação efetiva nas atividades propostas pela escola, combatendo também a 

evasão escolar. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Criar hábitos e a cultura de estudos nos estudantes, para instigá-los na busca 

pelo conhecimento; 

 Combater a evasão escolar; 

 Promover maior integração escolar com a comunidade escolar. 

 

Metodologia 

 
 

Aplicação de provas semanais de dois componentes curriculares, previamen- 

te agendados e informados aos pais e estudantes. Ocorrerá com rodízio de horários 

para a aplicação para se evitar o comprometimento das aulas. 

 
Avaliação 

 
 

A avaliação se dará na perspectiva formativa observando o processo de ensi- 

no-aprendizagem de cada estudante. Cada avaliação será elaborada, de acordo 

com o que foi ministrado em sala, no período próximo passado, com o fito de 

aproximar a avaliação do vivenciado em sala de aula.  

 

11.1.2 – Leitura em Ação 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que o fracasso escolar no 

Ensino Fundamental reside na deficiência da leitura e escrita. É comum o estudante 

concluir o Ensino Médio com muitas dificuldades na produção de textos coerentes. 

Algumas produções realizadas para o ENEM indicam que a produção escrita carece 

de investimentos por parte das escolas de Educação Básica, visto que muitos estu- 

dantes são eliminados na redação. Nesse sentido faz-se necessário projetos de lei- 

tura e produção textual que garantam um efetivo ensino da Língua Portuguesa para 

que efetivamente ocorra uma mudança e uma melhoria no ensino da língua mater- 

na. 
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Justificativa 

 
O Centro de Ensino Fundamental 411 de Samambaia vem enfrentando uma 

realidade cada vez mais complicada: estudantes desinteressados em ler livros ou textos 

em geral. Uso de eletrônicos, falta do hábito de leitura no ambiente familiar, carência de 

pré-requisitos pedagógicos, vocabulário precário, dificuldades de com- preensão e 

interpretação de textos são alguns dos aspectos que atrapalham a for- mação de leitores 

proficientes. 

Avaliações externas como a Prova Brasil/SAEB, que resultam no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB1 demonstram que estudantes do CEF 411 

de Samambaia apresentam dificuldades em habilidades mais complexas em Matemática e 

Língua Portuguesa, como por exemplo, localizar informações explícitas em um texto, inferir 

o sentido de uma palavra ou expressão, identificar o tema de um texto, distinguir um fato 

da opinião relativa a esse fato. A imagem abaixo apresenta a queda no índice da escola e 

o desafio de conseguir e garantir as aprendizagens dos estudantes. 
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Sendo assim, compreende-se que despertar nos estudantes o interesse pela leitura 

proporcionará o alcance de aprendizagens ligadas a outras disciplinas tam- bém e, 

principalmente, construirá cidadãos aptos à construção de uma sociedade mais igualitária 

e justa. 

Nessa perspectiva, o Projeto Leitura em Ação apresenta-se como um proposta 

eficaz para a construção de cidadãos interessados por livros, capazes de superarem as 

dificuldades sociais em que se encontram através dos estudos. 

 
Objetivo Geral 

 
Formar leitores proficientes, levando-os a perceberem as imensas possibili- dades 

de um texto e tudo o que nele está contido de conhecimento e sabedoria de- senvolvendo 

habilidades cognitivas, sensibilidade humana e percepção de mundo. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do estu- 

dante. 

 Promover e incentivar o gosto pela leitura e pelos estudos. 

 Propiciar práticas de leitura. 

 Melhorar os resultados de aproveitamento do rendimento escolar. 

 Diminuir a evasão e o analfabetismo funcional na escola. 

 Desenvolver a visão crítica dos estudantes para que sejam transformadores 

da sociedade em que vivem. 

 Estimular o raciocínio, a linguagem, a escrita e a atenção. 

 Enriquecer a vivência, a convivência e a cidadania. 

 Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de 

formas ortográficas. 

 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efeti- 

var enquanto processo a leitura e a escrita. 

 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação. 

 Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens  

 Proporcionar ao indivíduo, por meio da leitura, a oportunidade de alargamento 

dos horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e 

emancipadora. 

 

 
 



  CEF 411 de Samambaia 47  
  

nar opiniões e o senso crítico a partir da leitura dos livros. Objetiva-se assim, melho- 

rar os resultados de aproveitamento do rendimento escolar, a qualidade de vida das 
pessoas da comunidade em que vivem.  

Recursos Necessários 

Para realização do projeto serão necessários o envolvimento dos professores 

de Língua Portuguesa, coordenadores pedagógicos e equipe gestora. 

Como recursos materiais utilizaremos sala de vídeo, data-show, papel, 
cartolina, entre outros. Os livros de literatura) utilizados serão os listados abaixo: 

 
Metodologia 

 
O projeto Leitura em Ação será realizado pelos professores de Língua Portu- guesa 

e Parte Diversificada, Projeto Interdisciplinar, que adotarão livros de literatura compatíveis 

à faixa etária das turmas, assim como atividades propostas também pelos professores para 

serem trabalhados durante o bimestre. A cada atividade proposta, serão realizadas ações 

diversificadas conforme perfil do leitor e do livro, como por exemplo, produção literária de 

texto, nota reflexiva, criação de vídeo documentário, seminário, mostra de desenhos/ 

imagens/ fotos. 

 

Avaliação 

 
A avaliação se dará na perspectiva formativa observando o processo de ensi- 

no-aprendizagem de cada estudante. Para isso diversos instrumentos serão utiliza- 

dos, como a produção de variados gêneros textuais, oralidade, capacidade de exter- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanti- 

dade 

Título e 

autor (a) 

Editora Sinopse 
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80 Extraordinário 

 
 

Autor: R. J. 

Palacio 

Intrínseca August Pullman, o Auggie, nasceu com uma 

síndrome genética cuja sequela é uma severa 

deformidade facial, que lhe impôs diversas 

cirurgias e complicações médicas. Por isso, 

ele nunca havia frequentado uma escola de 

verdade... até agora. Todo mundo sabe que é 

difícil ser um estudante novo, mais ainda 

quando se tem um rosto tão diferente. Pres- 

tes a começar o quinto ano em um colégio 

particular de Nova York, Auggie tem uma 

missão nada fácil pela frente: convencer os 

colegas de que, apesar da aparência inco- 

mum, ele é um menino igual a todos os ou- 

tros. 

105 A Boa Sorte Sextante 'A Boa Sorte' começa com o reencontro de 

  
Autor: Alex 

Rovira, Fer- 

nando Trias 

De Bes. 

 dois amigos de infância que não se viam ha- 

via 50 anos. Um deles foi muito bem- 

sucedido, enquanto o outro só colheu fracas- 

sos. O segredo daquele que se tornou prós- 

pero sempre esteve em uma fábula que seu 

avô lhe contara quando era criança e que lhe 

serviu de guia ao longo dos anos. Através da 

história dos amigos, os autores 

procuramapresentar o estudo que fizeram 

sobre osprincipais fatores que trouxeram a 

Boa Sortepara pessoas que se tornaram 

bem-sucedidas em 10 regras que 

consideramsim- 

ples. 
 
 
 
 
 

Justificativa 

 
 

Dados estatísticos têm constatado que, na transição do 5º para o 6º ano do 

Ensino Fundamental – Anos Finais – 3º ciclo, o rendimento escolar dos estudantes 

“desaba” assustadoramente. Tal fato se dá por diversos motivos: período de 

 

 
11.1.3 - Projeto Transição 
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adaptação do estudante com uma nova etapa educacional, mudança de 

estabelecimento de ensino, contato com novas disciplinas e diferentes professores, 

entre tantas outras questões.  

Essa situação acaba por se tornar um problema para estudantes, pais, 

mestres e escola que, muitas vezes, não estão preparados para lidar com esse fato 

por mais boa vontade que tenham. 

Tendo em vista as questões acima expostas, inevitavelmente, nesses perío- 

dos, as unidades escolares se deparam com problemas pedagógicos que poderiam 

ser evitados e/ou minimizados caso houvesse um período de preparação da cliente- 

la que passará por essa fase de transição. Sendo assim, pensando em uma estraté- 

gia que auxilie os educadores com essa problemática o CEF 411 de Samambaia 

idealizou um projeto interventivo denominado Transição. 

Espera-se que, com essa proposta, sejam minimizados e/ou sanados os pro- 

blemas detectados no ano letivo de, por meio de estratégias interventivas sugeridas 

e desenvolvidas pelas escolas envolvidas.  

 

Objetivo Geral 

 
Estabelecer ações que possam minimizar e/ou sanar os problemas advindos da 

transição de estudantes do 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental com a utilização 

de métodos e estratégias que viabilizem um melhor rendimento escolar sob os aspectos 

cognitivos e psicossociais dessa clientela. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Promover ações que viabilizem melhor transição do estudante do 5º ano para 

o 6º ano do EnsinoFundamental. 

 Oportunizar aos estudantes do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental o apren- 

dizado de competências necessárias para que eles possam ter uma transição 

satisfatória para o 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, estando ap- 

tos a desenvolverem, eficientemente, novas habilidades exigidas no ano em 

que estão inseridos; 

 Selecionar atividades que possibilitem o desenvolvimento de conteúdos signi- 

ficativos necessários à aquisição de habilidades e competências que possibili- 

tem a transição dos estudantes do 5º ano para o 6ºano; 

 Propiciar o contato entre os estudantes do 5º ano e os estudantes das esco- 

las de 6º ano, bem como com a direção da Unidade Escolar sequencial, a fim 

de que eles possam obter uma nova concepção da realidade escolar; 
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Atribuições 
((Respo) 
ReProfessor 

responsável Professor 

responsável 
Equipe do CEF 411 de Samambaia (sequencial): organização, elaboração, acom- 

panhamento e avaliação do projeto juntamente com as escolas vinculadas. 

Escolas de 5º (origem): elaboração e execução das ações metodológicas doproje- 

to interventivo e avaliação. 

 

Plano Operativo 

1. Período de realização: Decorrer do ano letivo de 2019. 

2. Público-alvo: Diretores, orientadores educacionais, coordenadores locais, pro- fessores 

do Ensino Fundamental (5º e 6ºano). 

Competências e Habilidades significativas – 5º e 6º ano 

A – Português: 

 Estabelecer relações conjuntas para troca de experiências pedagógicas entre 

professores de 5º e 6º ano para sanar e/ou minimizar os problemas causado- 

res da repetência no 6ºano; 

 Oferecer suporte e/ou informações, por meio de relatórios, sobre os estudan- 

tes dos anos envolvidos, contribuindo para uma melhor adaptação do edu- 

cando com as competências e habilidades exigidas no 6ª ano, facilitando a 

atuação do docente em sala deaula; 

 Compreender as relações de convivência entre os estudantes para interagir 

em diferentes grupos; 

 Construir uma relação de autoconfiança do estudante com o professor e os 

colegas de turma como forma de preparação para o enfrentamento de situa- 

ções novas/adversas das vivenciadas no cotidiano do 5ªano.   

Objetivos de aprendizagem e Estragégias 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGI
AS 
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B – Matemática: 

1. Adequar a linguagem oral às di- 

ferentes situações comunicativas 

(mais formais e àintencionalidade); 

2. Ler, com autonomia, diferentes 

textos, sabendo identificar aqueles 

que respondem às suas necessida- 

des imediatas e selecionar estraté- 

gias adequadas para abordá-los; 

3. Produzir textos escritos,coesos 
e coerentes, ajustados a objetivos e 

leitores determinados; 

4. Desenvolver atitude crítica com 

relação à leitura e à produção de 

textos alheios ou próprios; 

5. Atribuir sentido, coordenando 

texto econtexto; 

6. Dar noções gramaticais. 

- Priorizar leitura, interpretação, orto- 

grafia e caligrafia (trabalhar a passa- 

gem da letra em caixa alta para a cur- 

siva); 

- Utilizar o dicionário em sala de aula 

(Ex: o professor leva o dicionário para 

a sala deaula); 

- Organizar jogos ortográficos; 

- Utilizar livros paradidáticos; 
- Oferecer ao estudante diferentes por- 

tadores textuais em sala de aula (Ex: 

montar uma caixa contendo diferentes 

portadores textuais e levá-la para a 

sala de aula); 

- Produzir textos escritos com sequên- 

cia lógica e respeito ao tema abordado; 

- Conhecer e utilizar as regras gramati- 

cais como estratégia de aperfeiçoa- 

mento da leitura, da compreensão e da 

produção textuais; 

- Diversificar as formas de interpreta- 

ção textual, mostrando ao estudante 

formas objetivas e subjetivas de com- 

preender um texto; 

- Utilizar um acervo literário diversifica- 

do e acessível ao estudante; 

- Desenvolver projetos direcionados à 

leitura e escrita. 
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C – Hábitos e atitudes: 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS 

1. ealizar as quatro operações em 

contexto desituações-problemas; 

2. Reconhecer o uso da porcenta- 

gem no contexto diário, relacionan- 

do-o com o trabalho defração; 

3. Reconhecer figuras geométricas 

em objetos presentes no cotidiano; 

4. Reconhecer grandezas mensu- 

ráveisusuais como:lineares(com- 

primento,  altura,  distância, espes- 
sura), massa, capacidade, superfí- 

cie, tempo, temperatura; 

5. Dar noções de decimais; 

6. Identificar e operacionalizar fra- 

ções. 

- Priorizar o estudo das quatro opera- 

ções em contexto de situações- 

problemas; 

- Utilizar papel quadriculado (malha) 

em sala de aula; 

- Elaborar operações matemáticas con- 

textualizadas e contendo mais de um 

raciocínio (utilizar a leitura e interpreta- 

ção na resolução dos problemas).Su- 

gere-se,  aqui,  a elaboração de proble- 
mas junto com os estudantes a partir 

de situações práticas. Propõe-se, tam- 

bém, a resolução de problemas passo 

a passo: leitura, interpretação, levan- 

tamento de hipóteses,etc.; 

- Utilizar material concreto, jogos e ati- 

vidades desafiadoras; 

- Interpretar gráficos e tabelas com o 

uso do material concreto; 

- Utilizar a régua e/ou outros instru- 

mentos para medir; 

- Trabalhar com panfletos de mercado, 

extratos bancários, etc., criando situa- 

ções-problemas; 

- Propiciar debates matemáticos para a 

solução de problemas; 

- Lançar desafios e debater possíveis 

soluções do problema. 
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OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM 

ESTRATÉGIAS 

1. reocupação com a comunica- 

ção nos intercâmbios: fazer-se en- 

tender e procurar entender os ou- 

tros; 

2. Segurança na defesa de argu- 

mentos próprios e flexibilidades pa- 

ra modificá-los, quando for o caso; 

3. Respeito diante de colocações 

de outras pessoas no que se refere 

tanto às ideias quanto ao modo de 

falar e o modo de ser; 
4. Manuseio cuidadoso de livros e 

demais materiais escritos; 

5. Valorização do uso das expres- 

sões de cortesia nas relações coti- 

dianas; 

6. Apreciação da organização, da 

limpeza, da ordem, da precisão e 

da correção na elaboração e apre- 

sentação dos trabalhos; 

7. Zelo pela higiene pessoal; 

8. Zelo pelos direitos/deveres pró- 

prio e alheio. 

- Realizar um trabalho que envolva a 

participação efetiva da família nas ati- 

vidades escolares; 

- Sistematizar as aulas de Ensino Reli- 

gioso (sem conotação doutrinária)  a 

fim de se trabalharem valores, 

questões éticas etc.; 
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Ambientações 

 

 
Ambientação do estudante: 

1. nteresse no conhecimento e 

obediências às regras escolares; 

2. Manuseio do caderno correta- 

mente; 

3. Introdução da utilização da cane- 

ta em substituição ao lápis; 

4. Tratamento adequado com o pro- 

fessor que não será mais conside- 

rado “tio” (a) (Lembrar que o quanti- 

tativo de professores aumenta no 6º 

ano); 

5. Adequação das aulas que, na 

medida do possível, durarão 50 

min. Nesse sentido, é importante, 

também, adaptar o estudante ao 

horário duplo; 

6. Maturidade; 

7. Criar hábito de pesquisa, traba- 

lho de grupo, trabalho extraclasse, 

estudo individual; 

     8. Desenvolver a concentração. 

- Valorizar a assiduidade e a pontuali- 

dade do estudante; 

- Utilizar caderno de matérias; 

- Manusear e organizar livros e cader- 

nos de forma a priorizar a limpeza e a 

seleção das disciplinas; 

- Incentivar o respeito às datas de en- 

trega de trabalhos e avaliações; 

- Aplicar trabalhos de grupo, trabalhos 

extraclasse, etc.; 

- Incentivar o estudo individual; 

- Utilizar o quadro negro (o estudante 

deve aprender a copiar); 

- Utilizar o horário de aula semanal 

pré-estabelecido, ou o uso do desper- 

tador, marcando 50 min. de aula, ou 

utilizar a Agenda do Dia, promovendo 

adaptação gradativa dos estudantesdo 

5º  ano à organização  de  aulas  do  6º 



  CEF 411 de Samambaia 55  
  

 
ano; 

- Organizar projetos interdisciplinares, 

estimulando o desenvolvimento das 

noções e aplicações de tempo, espa- 

ço, lateralidade, concentração, oportu- 

nizando, assim, a interação e a sociali- 

zação entre os estudantes. Para isso, 

podem-se realizar confecção de calen- 

dários, elaboração e criação de histó- 

rias em quadrinhos, o aprendizado do 

uso do xadrez como recurso didático- 

pedagógico; 

- Entrevistar estudantes do 6ºano; 

- Utilizar a monitoria de estudantes do 

6º ano no 5º ano; 

- Sugere-se que, no 6º ano, o 1º 

bimestre tenha atividades que 

favoreçam a adaptação do estudante 

que veio do 5º ano. 

 
Ambientação do professor 

1. Conteúdos significativos; 

2. Perfil da avaliação; 

3. Maior aproveitamento das coor- 

denações com troca de experi- 

ências/expansão de ideias e 

trabalho em equipe; 

4. Passagem do concreto para o 

abstrato; 

5. Contextualização do conteúdo 

(partir da realidade do estudan- 

te). 

- Oferecer cursos de formação conti- 

nuada, oficinas, seminários para pro- 

fessores de séries iniciais; 

- Utilizar material concreto, jogos e ati- 

vidades desafiadoras (sugere-se que 

os professores de 6º ano continuem o 

trabalho com materialconcreto); 

- Utilização da avaliação mista e da 

autoavaliação; 

- Elaboração de prova diagnóstica, in- 

tegrada, multidisciplinar e contextuali- 

zada; 
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Dificuldades Detectadas/Estratégias 

 
 

 
 - Coordenação integrada de professo- 

res; 

- Encaminhar o relatório do estudante 

para a escola receptora(sequencial); 

- Os professores de 6º ano poderão 

fazer visitas às Escolas Classes para 

terem contato com os professores e 

estudantes do 5ºano. 

 
 
 
 

 
Dificuldades detectadas Estratégias 

1-Inserção de novos componentes curricula- 

res. 

- No 5º ano, introduzir a abordagem 

dos novos componentes curricula- 

res de forma gradativa e comparti- 

lhada. 

2-Necessidade de maior autonomia do 

estudante nas atividades escolares, como: 

trabalhos de pesquisa em grupos, tomada 

de decisões, participação em projetos, 

seminários etc. 

-Elaborar Projeto Interdisciplinar 

nas turmas sobre Técnicas Metodo- 

lógicas de Estudo. 

3-Dificuldade dos estudantes em conciliar a 

carga horária da escola com as atividades 

extracurriculares como tarefas de casa, tra- 

balho/estágio, bem como, dificuldade para 

otimizar o tempo disponível. 

-Promover atividades de orientação 

educacional para sensibilizar os 

estudantes de que a escola é priori- 

dade. 

-Orientar os pais da importância do 

acompanhamento contínuo na vida 

escolar do filho. 

4- Estudantes sem domínio de suas limita- 

ções ou de suas potencialidades. 

- Orientar os estudantes acerca de 

suas dificuldades/limitações e des- 

pertá-los para a importância de há- 
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 bitos de estudo, bem como orientá- 

los no planejamento de suas ativi- 

dades. 

5- Professores com uma visão segmentada 

de seu componente curricular e que dificul- 

tam a interdisciplinaridade nas diferentes 

áreas do conhecimento. 

Formação continuada dos professo- 

res em cursos de capacitação que 

promovam o trabalho interdisciplinar 

e a abordagem dos temas transver- 

sais. 

6-. Famílias com dificuldades sociais, eco- 

nômicas e afetivas e/ou alheias à vida esco- 

lar dos filhos. 

- Sensibilizar as famílias para a im- 

portância do acompanhamento da 

vida escolar do estudante e envol- 

vê-las em ações (oficinas, pales- 

tras) que visem ao fortalecimento 

das instituições família e escola, 

como forma de minorar as 

desigualdades sociais. 

7- Estudantes com defasagem idade/ano - Atividades de Reforço Escolar e 

Monitoria que permitam aos estu- 

dantes a curto prazo. 

- Composição de turmas heterogê- 

neas. 

8-Conteúdos que despertam pouco interesse 

em face da inaplicabilidade na realidade so- 

cial/regional em que os estudantes estão 

inseridos. 

- Contextualização por parte dos 

professores dos conteúdos de 

acordo com a vivência e a realidade 

do estudante. 

9- Necessidade de aulas práticas e de estra- 

tégias/metodologias diferenciadas para es- 

timular o estudante a aprender. 

- Criação de projetos que motivem o 

estudante para descobertas científi- 

cas/ tecnológicas e culturais por 

meio de atividades diversificadas. 

10-Estudantes com dificuldades em integrar- 

se às escolas e à sua nova metodologia. 

- Direção e comunidade escolar 

devem desenvolver atividades que 
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Metodologia 

 
 

 
 promovam sua integração. 

- Planejamento de atividades peda- 

gógicas que promovam a interação 

entre os estudantes do 5º ano e do 

6º ano. 

11-Estudantes com sérios conflitos familiares 

e estudantes adolescentes com gravidez 

precoce. 

- Lotação de orientadores educaci- 

onais nas escolas. 

- Desenvolvimento de projetos que 

abordem os temas sexualidade, 

relações interpessoais, orientação 

vocacional. 

-Parcerias com instituições acadê- 

micas que ministram cursos nas 

áreas de Psicologia, Pedagogia e 

Saúde. 

12- Escolas pouco atrativas no que concerne 

à sua estrutura física. 

- Melhores equipamentos e instala- 

ções físicas. 

13-Falta de orientações metodológicas sobre 

pesquisas, trabalhos em grupo etc. 

- Incluir competências que ensinem 

metodologia científica (orientações 

acerca de preparação de trabalhos, 

seguindo regras) 

14- Falta de profissionais qualificados nas 

salas de leitura. 

- capacitação de profissionais para 

atuarem nas referidas salas. 

  
 
 
 

Ação Cronograma Responsáveis Recursos 

Sensibilização das escolas 

para a implantação do pro- 

jeto de Transição. 

 Unidades Escola- 

res – de origem e 

sequencial. 

Espaço, cópia do 

material 

Espaço, cópia do 

material. Discussão  e  preparaçãode 

material com as escolas 

CRE e unidades 

escolares. 
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envolvidas no Projeto de 

Transição. 

 
 
 

 
Ano de 

2020. 

  

Análise do formulário “Pro- 

blemas e Sugestões” 

(Competências e Habilida- 

des Significativas). 

 

- Entrega do resultado do 

formulário de “Problemas e 

Sugestões” obtido na reuni- 

ão. 

- Encaminhamentos e orien- 

tações sobre a elaboração 

do projeto de transição. 

 

Encontros de direção, coor- 

denadores e professores 

que atuam nas U. E para 

reuniões coletivas em que 

se possam discutir ações 

que minimizem o processo 

de transição. 

 

Reunião de professores de 

5º ano com os coordenado- 

res de 6º ano no Conselho 

de Classe do 5º ano, no 4º 

bimestre (Essa proposta 

pode ser realizada, tam- 

bém, nos demais bimestres 

do ano letivo). 

 

Organização de palestra 

realizada por orientadores 

educacionais e/ou psicólo- 

gos  e  direcionada  a  estu- 

dantes do 5º ano do Ensino 
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Fundamental e respectivos 

responsáveis. 

Tema: As mudanças psico- 

lógicas e sociais enfrenta- 

das por estudantes na mu- 

dança de ano. 

   

Organização de entrevista 

com estudantes do 6º ano 

do Ensino Fundamental. 

Objetivo: Conhecimento 

dos problemas enfrentados 

pelos estudantes na mu- 

dança de ano e soluções 

encontradas por elesno 

período de adaptação. 

 

1. Organização de ativida- 

des que desenvolvam no 

estudante o hábito de estu- 

do (pode-se organizar, in- 

clusive, uma cartilha que 

contenha orientações sobre 

hábitos de estudo e organi- 

zação de trabalhos didáti- 

cos/acadêmicos. 

2. Palestra sobre a estrutura 

e funcionamento do 6º ano 

(pode-se entregar ao estu- 

dante um quadro compara- 

tivo das discipli- 

nas/atividades de 5º ano e 

6º ano). 

 

Organização de estande de 

exposição das escolas de 6º 
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Avaliação 

Será realizada de forma processual, ao final de cada ação realizada, por meio 

 
 

 

ano do Ensino Fundamental 

para que os pais e estudan- 

tes do 5º ano possam co- 

nhecer o regimento, a 

Proposta Pedagógica, entre 

outros aspectos, das U.E. 

de 6º ano, a fim de decidi- 

rem, com mais clareza, em 

que escola seu(s) filho(s) 

será(ão) matriculado(s) no 

ano seguinte. 

   

Visitação dos estudantes de 

5º ano à escolas de 6º ano. 

Participação de alguns es- 

tudantes de 5ºano em aulas 

da 6º ano, produzindo rela- 

tórios que deverão ser re- 

passados/lidos para o res- 

tante da turma de 5º ano. 

. 

  

Reunião com os profissio- 

nais envolvidos no projeto 

deTransição 

 Espaço, xerox do 

material. 

 
 

    
 
 
 
 

de relatórios das escolas e acompanhamento dos resultados obtidos. Também será 

realizada uma avaliação, ao final do ano letivo de 2020, com os coordenadores das 

U.E.s e com representantes de todas as escolas que participaram desse processo a 

fim de se verificar aspectos positivos e negativos do projeto de Transição Com isso, 

será possível redimensioná-lo, se necessário, para o ano letivo de 2020. 
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11.1.4 – Jogos Interclasse 

 
Justificativa 

 
O ambiente escolar é um local de aprendizado e conhecimento, por is- 

so, para motivar os alunos a vivenciarem essa Educação que vai além da sala 

de aula, é necessário inovar com projetos, atividades e eventos que integrem 

as turmas e, assim, os jogos são uma atividade física ou mental organizada por um 

sistema de regras que definem perda ou ganho, agregam positivamente para as 

práticas pedagógicas.  

No jogo, a competição implica em disputa por um objetivo comum no qual 

somente um será o vencedor. A escola, por ser uma instituição social, é um 

importante caminho no processo educativo do indivíduo, com potencial para 

aproximar atividades e o comportamento das pessoas, no que diz respeito a condi- 

ções básicas, à liberdade, à separação nos limites de tempo e espaço e à utilização 

de regras. 
 

A maneira como o jogo é aplicado aos estudantes é o que define a contribui- 

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

pedagógicos e proporcionando divertimento e experiências formativas para a cida- 

dania certamente traz benefícios para o estudante e a comunidade escolar: trabalha 

a autosuperação, desenvolve aprendizagens úteis à formação total, aprimora habili- 

dades de identificar erros com objetivo de reflexão, oportuniza espaço de criações 

esportivas, incentiva a inclusão e a democratização, associa a competência esporti- 

va ao prazer e ao divertimento, entre outros. O projeto Interclasse foi criado para que 

os estudantes de diferentes anos pudessem participar de um campeonato entre as 

turmas e tem sido um grande sucesso entre a comunidade educativa. 
 

As aulas de educação física são de extrema importância na formação e no 

desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras dos estudantes. Vale lem- 

brar que o estímulo e o incentivo devem partir do professor, que deve mediar e 

orientar tal formação. 

Dessa forma é importante que se coloque em prática o seu aprendizado. Com 

esse pensamento estamos propondo a realização dos jogos Interclasse, com o intui- 

to de promover a interação social entre os estudantes e para que os estudantes 
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 A realização desses jogos tem o objetivo geral de avaliar o grau de conheci- 

mento dos estudantes com relação às modalidades desportivas desenvolvi- 

das bem como a promoção da interação social entre os estudantes da escola. 

  Avaliar o grau de conhecimento dos estudantes sobre as modalidades de- 

senvolvidas. 

 Promover interação social entre os estudantes da escola. 

 Promover atividades visando à quebra de rotina no ambiente escolar. 

 Incentivar a pratica de atividades saudáveis. 

 
 

 

possam colocar em prática os seus conhecimentos sobre as modalidades desporti- 

vas desenvolvidas nos jogos. 

Serão realizados na própria U.E., em julho, no horário de aula dos estudantes. 

Apresentamos a seguir algumas modalidades nas quais nossos estudantes partici- 

parão: Futsal, Queimada, Dama, Xadrez, Ping Pong, Pique Bandeira, Corrida de Sa- 

co e Atletismo. De acordo com o turno e a faixa etária, outras modalidades poderão 

ser acrescentadas. 

Objetivo Geral 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 

Metodologia 
 

Os estudantes se inscrevem nas modalidades que desejam participar, mon- 

tando seus times e equipes. Aos demais que não farão parte da equipe referida na 

modalidade farão parte da torcida. Juntos elaboram o grito da torcida, definem as 

cores de suas equipes, que serão apresentadas em desfile, na abertura dos jogos. 

 

11.1.5 – Circuito de Ciências – FESTIC 

O Circuito de Ciências tem como objetivo fomentar e divulgar as atividades 

pedagógicas de cunho científico, tecnológico e cultural, realizadas por estudantes da 

Educação Básica com a orientação de seus professores  

Seguindo uma proposta lúdica, os visitantes têm a oportunidade de conhecer, por 

meio de exposições e experimentos científicos, como a física, a biologia, a matemática, a 

astronomia, entre outras ciências, que estão presentes em nosso cotidiano. A ação é 

realizada em etapas locais, regionais e uma etapa distrital, a qual reúne os trabalhos 

selecionados nas etapas regionais.  
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 Desenvolver junto à comunidade escolar como as Ciências podem ajudar na 

redução das desigualdades sociais. 

 Fomentar no estudante o pensamento crítico; 

 Instigar o estudante no tratamento de informações. 

 Estimular a interação social com seus pares e comunidade escolar; 

 Desenvolver meios de dirimir a desigualdade social,  por meio do reconheci- 

mento dos problemas sociais; 

 Sensibilizar o estudante a buscar o conhecimento para que tais 

desigualdades sejam sanadas, sendo ele o agente de transformação; 

 Incentivar o estudante ao conhecimento pedagógico, por meio da pesquisa 

científica. 

Esse Circuito socializa as vivências interdisciplinares e/ou inovadoras realizadas por 

estudantes, valorizando o trabalho pedagógico e fortalecendo a aprendizagem. 

Será realizado o “Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência - FESTIC, em que o 

tema é “Biodiversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável”. 

Objetivo Geral 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Metodologia 
 

O presente projeto será realizado, com orientação dos professores de Ciên- 

cias, no início do 2º bimestre. Os professores conselheiros trabalharão com os sub- 

temas geradores sorteados, buscando o acesso, via telefônico, por e-mail, das em- 

presas, a fim de subsidiar a pesquisa desenvolvida pelos estudantes, para que as 

informações sejam mais sólidas e robustas, de como as empresas pensam a respei- 

to das ações futuristas de produção de bens de consumo biodegradáveis. O trabalho 

inicial será realizado na Semana para a Vida de 06 a 10 de maio de 2019. 

 

 

Avaliação 
 

A avaliação acontecerá durante todo o processo, incluindo elaboração dos 

questionários, compilação dos dados e preparação e organização para a feira na 

escola, por meio do acompanhamento dos professores, equipe da coordenação e 

supervisão pedagógica e pela comunidade escolar. 
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Metodologia 

Todos os dias, nos intervalos, uma turma, sob a supervisão do seu professor 

conselheiro, ficará responsável pelas atividades que serão desenvolvidas no perío- 

do. Podendo utilizar o sistema de som, pátio coberto, áreas internas da escola, cor- 

redores e coreto. Poderão ser convidadas atrações externas, desde que previamen- 

te agendadas e autorizadas pela direção da escola. 

 Estimular a pesquisa da diversidade das expressões artísticasbrasileiras; 

 Possibilitar momentos de despertar à culturabrasileira; 

 Despertar o interesse na busca por qualificação individual na área musical, 

teatral eartística; 

 Aproximar os estudantes e evitar momentos de brigas edesentendimentos. 

Objetivo Geral 

Envolver docentes e discentes de modo a ampliar o repertório e o acesso a 
arte em todas as suas variáveis. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 

11.1.6 – Intervalo Cultural 
 

Justificativa 
Observando o que nossos estudantes faziam durante o intervalo, decidimos 

oferecer - lhes, nos horários de intervalo, um momento de entretenimento 

direcionado que permita servir de estímulo a pesquisas e ao conhecimento da nossa 

cultura popular por meio de músicas, apresentações artísticas diversificadas, recitais 

e exposições. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.7 Festejos Juninos 

Com o objetivo de fomentar a cultura popular brasileira, em sua essência, sendo 

multicultural. A escola organiza esse momento com arrecadações de gêneros alimentícios, 

com doações por parte da comunidade, para que os estudantes pos- sam participar de um 

evento com a participação da comunidade. 

Conta com apresentações, preparadas pelos estudantes, com direcionamento pelos 

professores conselheiros, comidas típicas, danças folclóricas, correio elegante e gincana – 

para arrecadar gêneros alimentícios e de higiene que serão doados a estudantes e 

familiares, da própria unidade, que estejam necessitando dessa ajuda, além de serem 

utilizados nos dias dos festejos, sem custo aos estudantes. 
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Objetivo Geral 
 

 Difundir a cultura popular brasileira e todos os elementos ligados ao regiona-

lismo, bem como divulgar as tradições nacionais. 

Objetivos Específicos 

 
 Apresentar aos estudantes e à comunidade escolar as tradições populares, 

por meio de danças e comidas típicas. 

 Arrecadar gêneros alimentícios e de higiene, para que sejam doados a famí- 

lias que necessitem. 

 Divulgar a cultura através da ação pedagógica, através de trabalhos, seminá- 

rios. 

 Fomentar o envolvimento da comunidade escolar, por meio da interação soci- 

al. 

 Valorizar o momento pedagógico que acrescentará, além da prática pedagó- 

gica assimilada, o entrosamento de professores, estudantes, pais e respon- 

sáveis, além de comerciantes locais que participam nas doações. 

 
Metodologia 

 
Ao longo dos meses que antecedem os Festejos Juninos, os estudantes são 

sensibilizados sobre as fragilidades que a comunidade apresenta, como o grande 

número de famílias que apresentam necessidades relacionadas à alimentação e o 

tema pobreza. Além disso, a riqueza cultural das regiões brasileiras é abordada 

através de pesquisas que incentivam o estudante a buscar soluções e conhecer as 

tradições regionais. 

Arrecadações, junto à comunidade e aos comerciantes são realizadas para que o 

evento e as doações aconteçam, por meio de gincana que objetiva maior interação entre 

os estudantes, proporcionando uma competição saudável que culmina com a festas, que 

neste ano ocorrerá no dia 08 de junho, para o noturno e no dia 05 de julho para o turno 

diurno. 

Serão preparadas comidas típicas, atrações folclóricas que valorizarão a cul- tura 

popular. 
 

11.1.8 – TRILHANDOSABERES  
 

Título do Projeto 
 

Trilhando Saberes – Alfabetização/Letramento em Linguagem e Alfabetiza- 

ção/Letramento e LudicidadeMatemática. 
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Justificativa 

 
A escola tem promovido a realização da Avaliação Diagnóstica desde o ano de 

2017, conforme preceitua as Diretrizes Pedagógicas para Organização Esco- lar do 3º 
Ciclo para as Aprendizagens, entretanto, neste ano de 2019 foram identifi- cados 54 
estudantes, do 6º ao 9º ano, que se encontram em processo de alfabetiza- ção não 
consolidado. Muitos destes estudantes identificados apresentam histórico de abandono 
e/ou sucessivas retenções. Esta situação despertou-nos para a neces- sidade urgente e 
emergente de realização de trabalho pedagógico complementar que objetiva suprir esta 
defasagem sem o comprometimento do ano letivo em curso. Porém, mesmo fazendo parte 
da Proposta Pedagógica dessa Unidade de Ensino desde 2018, projeto orientado à 
motivação e incentivo a leitura, interpretação e ora- lidade e, tendo desenvolvido projeto 
interventivo em turno contrário, com o apoio dos professores regentes de todas as 
disciplinas, não obtivemos êxito em razão da au- sência de um professor alfabetizador. 
Observamos que os estudantes não conse- guem acompanhar o que lhes são ministrados 
em sala de aula ou no projeto inter- ventivo em razão de ainda encontrar-se em processo 
de alfabetização e letramento matemático. 
 

Como integrantes do Programa Escolas que Queremos e comprometi- dos na 
busca do desenvolvimento, avanço e permanência dos estudantes na escola, além de todo 
o trabalho pedagógico realizado objetivando melhorar os índices de aprendizagem, reduzir 
as taxas de reprovação e abandono, bem como valorizar os profissionais da educação 
envolvidos neste processo ensino/aprendizagem, urge a necessidade de avançarmos na 
consolidação destas aprendizagens, que gera um desgaste emocional de autoestima aos 
estudantes e todos os envolvidos, família, professores, coordenadores e gestão e, enfatiza 
a preocupação pedagógica no to- cante aos prejuízos institucionais gerados, sendo o 
pedagogo alfabetizador ator es- sencial para que possamos sanar e superar a situação. 
 

O Projeto Trilhando Saberes surge, então, a partir desta demanda identi- ficada de 
estudantes que não conseguem avançar para os anos seguintes e têm cada vez mais se 
desmotivado ou evadido por não conseguirem acompanhar o que lhe é apresentado em 
sala de aula, junto aos seus pares do Ensino Fundamental do 3º ciclo. Assim, corrigir esta 
falha identificada passa pela necessidade urgente e im- periosa de se ter um profissional 
habilitado para a alfabetização destes estudantes. O desenvolvimento deste Projeto pelo 
professor alfabetizador, agente principal, cer- tamente promoverá a correção da falha 
encontrada, ainda que tardiamente, de for- ma a proporcionar o desenvolvimento de suas 
habilidades, potencialidades e acom- panhar o Currículo que lhe é apresentado, 
ressaltando a necessidade de que se pre- tende trabalhar não só a apropriação do Sistema 
de Escrita Alfabética - SEA, como também o letramento matemático para que os 
estudantes possam compreender e avançar em suas aprendizagens, organizar os 
pensamentos que estimulam a refle- xão, a proposição de respostas e assim, na 
construção de respostas lógicas mais ricas. 
 

Esses estudantes, ao chegarem aos Anos Finais com essas dificuldades, não 
encontram ambiente favorável à continuidade do processo de alfabetização, uma vez que a 
escola não dispõe de profissional capacitado a dar continuidade a essa formação, visto que 
o eixo integrador alfabetização não faz parte do Currículo de Ensino Fundamental - 3ºciclo. 

 
A alfabetização é o processo de ensino/aprendizagem de um sistema lin- guístico e 

da forma como usá-lo para se comunicar com a sociedade e, por meio da alfabetização, o 
sujeito é capaz de codificar e decodificar uma língua, aprendem a  ler e escrever e habilitar-
se a desenvolver diversos métodos de aprendizado da língua. 

 
Nesse sentido, enquanto a alfabetização desenvolve a aquisição da leitu- ra e da 

escrita, o letramento se ocupa da função social de ler e escrever, visto que o letramento é o 
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estado que um indivíduo ou grupo social alcança depois de se famili- arizar com a escrita e 
a leitura, possuindo uma maior experiência para desenvolver as práticas do seu uso nos 
mais diversos contextos sociais. 

 
Nesta expectativa, uma das funções da matemática no 3º Ciclo do Ensino 

Fundamental é a de tornar o indivíduo capaz de resolver problemas cada vez mais 
complexos. Nesse tocante, observou-se, por meio de atividades propostas, pelos 
professores, em sala de aula, a dificuldade em desenvolver atividades que necessi- tem de 
pré-requisitos não adquiridos e que já deveriam estar consolidados a fim de que o 
estudante possa desenvolver as suas habilidades próprias para esta fase de escolarização. 

 
Um indivíduo, letrado em sua língua materna, assim como no letramento matemático 

(Alfabetização/Letramento em Linguagem e Alfabetização/Letramento e Ludicidade 
Matemática), é capaz de se informar por meio de jornais, interagir, seguir receitas, criar 
discursos, interpretar textos, explanar gráficos e tabelas, construir res- postas lógicas, 
organizar e colocar seus pontos de vista, entre outros. 
 

Metas a serem alcançadas 

 
 Conversar com 100% dos pais de todos os estudantes que participarão do 

projeto para firmar compromissos acerca do acompanhamento pedagógico, 
da frequência e participação nas ações do projeto no decorrer do 1°bimestre. 

 Fazer avaliação diagnóstica e pesquisa de anamnese (traçar a caminhada 
pedagógica) com 100% dos estudantes no decorrer 1°bimestre. 

 Realizar avaliação diagnóstica e contínua com 100% dos estudantes no início 
de cadabimestre. 

 Reunir-se com todos os professores que trabalham com os estudantes no 
turno regular para verificar os avanços já percebidos nos 100% dos estudan- 
tes do projeto ao fim de cadabimestre. 

 Consolidar as lacunas de alfabetização e letramento em 70% dos estudantes 
diagnosticados, ao final do ano letivo de2020. 

 Aumentar em 8% o índice de aprovação nas disciplinas de Língua Portuguesa 
e Matemática, ao final do ano letivo de2020. 

 Instigar e motivar 100% dos estudantes na busca da criatividade e da inven- 
ção, tornando-os protagonistas estudantis, posicionado em pesquisar e in- 
vencionar para o bom desempenho escolar ao final do ano letivo de2020. 

 Desenvolver estruturas lógicas ou processos mentais para o desenvolvimento 
do pensamento lógico, com respostas mais ricas, que serão aplicadas, em di- 
versas situações do cotidiano, reduzindo assim em 5% o índice de reprova- 
ção nas turmas de 6º anos, ao final do anoletivo. 

 Reduzir a evasão escolarem: 
 

Anos Em 2019 Em 2020 

6º 10% 5% 

7º 3% 2% 

8º 4% 2% 

9º 5% 2% 

 
FundamentaçãoTeórica  

 
Como um dos eixos transversais fundamentais a “Cidadania e a Educação em e 

para os Direitos Humanos” ocupa um lugar privilegiado para a mediação fundamental, 
quer seja para o acesso ao legado dos direitos huma- nos, quer seja para a 
transformação social, pela sistematização e multidimen- sionalidade que norteia a 
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formação integral e plena do sujeito, a fim de que esses estudantes sejam de fato 
transformados, capazes de realizar uma leitu- ra de mundo e participar ativamente das 
interações sociais. Especificamente tratando do desenvolvimento de processos 
metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais 
didáticos contextualiza- dos, assim como o fortalecimento de práticas individuais e 
sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa dos 
direitos humanos, bem como reparação das violações. 

Educar em e para os Direitos Humanos atua fortemente na formação de um 
sujeito que partipa da vida social a partir do dialogo, do respeito e que seja capaz de 
manter relações democráticas e sustentáveis no enfrentamento de questões sociais no 
contexto escolar sem negar a conflitividade inerente à condiçãohumana. 
 

Pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica a escola 
deve possibilitar as aprendizagens em uma perspectiva de inclusão na educação para a 
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, entendendo que a 
promoção destas aprendizagens tem como foco o pleno domínio da leitura, da escrita e 
do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos 
letramentos e maior aproximação da família com a escola. 
 

Alcançar uma aprendizagem além da cognitiva, que atinge o desenvol- vimento 
social e emocional abarca metodologias e estratégias para valorizar a diversidade e o 
direito à cidadania ativa, ampliando horizontes da formação humana para além da 
apreensão cognitiva da memorização ou reprodução do conhecimento. 

 
Atingir e estimular a participação de nossos estudantes favorece à re- flexão 

crítica acerca dos problemas que afligem a sociedade, preparando-os para uma 
participação ativa na resolução e solução de problemas sociais, ampliando e 
potencializando as possíveis atuações de forma integral, através do processo de 
ensino-aprendizagem por meio de um processo cíclico e con- tínuo. 
 

A partir da busca por garantir o acesso, permanência e aprendizagens dos 
estudantes para que se insiram com dignidade no meio social, econômico e político da 
vida moderna, o poder público deve ter um olhar diferenciado no sentido de iniciativas e 
ações que reconheçam suas especificidades e que busquem alternativas para suas 
problemáticas. 
 

Público alvo  
 

Os estudantes já identificados por meio desta Avaliação Diagnóstica confecci- onada 
na própria escola, ou mesmo pelas atividades desenvolvidas em sala de aula, do 6º ao 9º 
anos do Ensino Fundamental - 3º ciclo, que apresentam dificuldades ou  a falta de pré 
requisitos de apropriação do SEA e de letramento matemático. Há ain- da a previsão de 
que este número de estudantes seja maior, em razão de alguns processos avaliativos 
ainda ocorrerem nos estudantes recém chegados à escola. Será ministrado por (02) dois 
professores alfabetizadores com carga de 20/20h, sendo que em momento de 
coordenação coletiva os professores de anos finais, ana- lisarão o desenvolvimento dos 
estudantes participantes do projeto e também alinha- rão os novos pontos, traçando 
estratégias de desenvolvimento apropriadas a cada estudante, em conjunto com o SOE e 
equipe gestora. 
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Objetivo Geral 

 
Promover o aprendizado e a permanência dos 54 (cinquenta e quatro) estu- dantes 

na escola, assegurando sua progressão continuada das aprendizagens, con- solidando as 
lacunas apresentadas em suas aprendizagens. 

 
Proporcionar ao estudante a apropriação e consolidação do eixo integrador al- 

fabetização e dos pré-requisitos do letramento matemático, constantes do Currículo em 
Movimento (3º ano) do Ensino Fundamental, o que viabilizará a sua autonomia no 
processo ensino-aprendizagem, nas turmas dos Anos Finais, evitando a sua re- tenção 
e/ouevasão. 
 

Objetivos Específicos  

 
 Avaliar diagnosticamente, erros e acertos (validar o raciocínio lógico aplicado 

pelos estudantes para compreensão do nível de dificuldades e habilidades na 
leitura, interpretação e escrita em todos os componentescurriculares). 

 Retomar situações e tarefas que envolvem a prática de leitura e produção es- 
crita (produção de textos, portfólios, concursos de cartazes, encontros literá- 
rios, etc.), para o que os estudantes possam avançar em suasaprendizagens. 

 Direcionar o trabalho pedagógico e intervenções necessárias em acordo com 
as necessidades dos estudantes (habilidades e competências), que visam os 
saberes e não ênfase somente nosconteúdos. 

 Implementar o Projeto Trilhando Saberes e mantê-lo no contraturno para alu- 
nos avaliados com lacunas voltadas à alfabetização e letramento com uso de 
livros e instrumentos dos 3ºanos (anos iniciais do ensinofundamental) 

 Privilegiar a interpretação (compreensão de comandos e aplicação) em todas 
as disciplinas, não apenas Língua Portuguesa ePD). 

 Diminuir a quantidade de tarefas impressas, para que os alunos sejam guia- 
dos à produção escrita na maior quantidade e qualidade pedagógica possível, 
uma vez que as avaliações demonstravam extremas dificuldades na produção 
textual, sobretudo de erros ortográficos e deinterpretação. 

 Instigar a criatividade e a invenção, o estudante assumindo a posição de pes- 
quisador e inventor, valorizando a compreensão matemática que vai além das 
boas notas e do bom desempenhoescolar. 

 Desenvolver estruturas lógicas ou processos mentais para o desenvolvimento 
do pensamento, em sua organização do pensamento lógico, que visa estimu- 
lar a reflexão, proposição de respostas, validação, para a construção de res- 
postas lógicas mais ricas eviáveis. 

 

 

Objetos de conhecimento 
 
 

 Relacionar as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros tex- 
tuais para construção de sentido e compreensão dotema/assunto. 

 
 Perceber o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou por outrosleitores. 

 Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos deletras. 

 Relacionar fonemas e grafemas na leitura e naescrita. 

 Identificar na leitura e usar na escrita de textos em diferentes gêneros, a letra mai- 
úscula e minúscula de acordo com as convenções e Identificar e criar rimas e alite- 
rações em diferentesgêneros. 
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 Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um som e de certos sons que 
podem ser grafados por mais de umaletra. 

 Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios construindo signi- 
ficados. 

 Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos e produzidos oralmen- 
te e porescrito. 

 Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de textosliterários. 

 Compreender a finalidade de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de 
acordo com o contexto de uso/circulação. 

 Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as 
ao assunto e ao contexto deuso. 

 Participar de situações de produção oral de textos em diferentes gêneros: debate, 
entrevista, exposição, relatos de experiências, para desenvolver as habilidades de 
argumentar, relatar, expor, narrar edescrever. 

 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente - nos mais va- 
riados gêneros, considerando: planejamento, revisão e reescrita de textos produ- 
zidos. 

 Identificar palavras diferentes com sentidos semelhantes(sinônimos). 

 Vivenciar por meio da literatura o exercício da fantasia e daimaginação. 

 Reconhecer alguns tipos textuais (narração, descrição, argumentação, exposição) 
que possam aparecer no texto literário e compreender a especificidade do texto li- 
terário e lidar com seus elementos estéticos ediscursivos. 

 Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um som e de certos sons que 
podem ser grafados por mais de umaletra. 

 Analisar na leitura e empregar na produção textual a segmentação adequada das 
palavras. 

 Escrever,revisarereescrevertextosemdiferentesgênerosconsiderandoumou 

mais aspectos de cada vez: coerência, coesão, pontuação, translineação, concor- 
dância nominal e verbal, adjetivação, pronomes pessoais. 

 Ler e Interpretar com autonomia textos em diversos gêneros, mobilizando e com- 
binando estratégias de antecipação, inferência, seleção e verificação para com- 
preensão do textolido. 

 Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a compreensão de 
textos lidos. 

 Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes gêneros considerando um ou 
maisaspectosdecadavez:coerência,coesão,pontuação,translineação,concor- 
dância nominal e verbal, adjetivação, pronomes pessoais. 

 Identificar palavras semelhantes com significado diferente(homônimas). 

 Desenvolver o gosto pela leitura e pelas artes por meio daliteratura. 

 Identificar diferentes pontos de referências para localização de pessoas e objetos 
no espaço, estabelecendo relações entre eles e expressando-as através de dife- 
rentes linguagens: oralidade, gestos, desenho, maquete, mapa, croqui eescrita. 

 Elaborar listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráfico de barras e pic- 
tóricos para comunicar a informação obtida, identificando diferentescategorias. 

 Interpretar dados, gráficos e tabelas nos meios de comunicação: mídia impressa 
(panfletos, jornais, revistas, livros, entre outros) e outras mídias (computador,tele- 
visão, DVD, rádio, internet, entre outros). 

 Formular, interpretar e resolver situações problema envolvendo análise crítica dos 
dados de gráficos etabelas. 

 Introduzir a nomenclatura: milhar e comparar ou ordenar quantidades por conta- 
gem(1em1,10em10,100em100,1000em1000);pelaformulaçãodehipóte- 
ses sobre a grandeza numérica pela identificação da quantidade de algarismos e 
da posição ocupada por eles na escrita numérica (até no mínimo 9999). 
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 Compreender e aplicar diferentes ideias de subtração: retirar, comparar e comple- 
tar através da resolução de situações-problema comregistros pictóricos e numéri- 
cos. 

 Ler, interpretar e produzir escritas numéricas levando em consideração as regula- 
ridades do SND e reconhecer e utilizar cédulas e moedas para somar e subtrair 
valores monetários em situações de compra evenda. 

 Compreender e aplicar diferentes ideias de multiplicação: repetição de parcelas 
iguais, combinação e configuração retangular através da resolução de situações- 
problema com registros pictóricos enuméricos. 

 Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil, em função dos seus valo- 
res em experiências com dinheiro emsituação. 

 Fazer composição e análises de figuras em malhas quadriculadas estabelecendo 
sua relação com a medida deperímetro. 

 Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e descrevendo 
informalmente características como número de lados devértices. 

 Antecipar resultados de composição e decomposição de figuras bidimensionais e 
tridimensionais (quebra-cabeça, Tangram, brinquedos produzidos com sucatas) e 
reconhecer as partes que compõem diferentes figurastridimensionais. 

 Adquirir noções de combinação associada àmultiplicação. 

 Resolver situações problema simples envolvendo noções de possibilidade e pro- 
babilidade. 

 Compreender a ideia de grandezas e medidas: massa, comprimento, capacidade, 
temperatura etempo. 

 Utilizar as medidas convencionais de tempo, massa, capacidade e valores em si- 
tuações cotidianas e simuladas em problemascontextualizados. 

 Comparar intuitivamente capacidades de recipientes de diferentes formas e tama- 
nho. 

 Compreender e aplicar as diferentes ideias da divisão: partilha e medida por meio 
de situações problema com registros pictóricos enuméricos. 

 Resolver situações problema significativas de adição, subtração, multiplicação e 
divisão, envolvendo as diferentes ideias através de registros pictóricos, orais e ou 
escritos das experiências matemática vivenciadas a partir de jogos,brincadeiras. 

 Reconheceremcontextoscotidianosideiasfracionáriasdemetade,metadeda 

metade (quarto) e dos décimos de quantidades contínuas e discretas e interpretar, 
resolver e formular situações problema, envolvendo metade, quartos e décimos, 
utilizando representações não convencionais. 

 Consolidar a identificação da quantidade de algarismos e da posição ocupada por 
eles na escrita numérica (no mínimo até9.999). 

 Elaborar situações contextualizadas para escrita numérica (no mínimo até 9999) e 
realizar contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10, 25 em 25, 50 em 50 e de 
100 em100. 

 Realizar pesquisa de campo (questionários, levantamentos, medições, observa- 
ções) para comunicar através de gráficos as informações obtidas e utilizar infor- 
mações expressas em gráficos ou tabelas para resolução de problemas, partindo 
de diferentescontextos. 

 Estabelecer as principais relações entre as unidades de tempo maissignificativas: 

hora e minuto; hora e dia; dia, semana e mês; tempo escolar e tempo familiar (ár- 
vore genealógica); 

 Consolidar critérios de classificação, conservação, correspondência, comparação, 
classificação, sequenciação, seriação, ordenação einclusão. 

 Realizar atividades para o desenvolvimento do cálculo mental considerando fatos 
fundamentais da adição e subtração. 
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Serão confeccionados materiais específicos para a assimilação deste co- 
nhecimento, uma vez que o material que lhe é próprio dos componentes curricula- 
res, nos quais os estudantes estão inseridos, no 3º Ciclo, não lhes são decodificados 
em suas resoluções e compreensão. O material específico para atuar no projeto se- 
rá elaborado pelo pedagogo que trará a abordagem e atividades adequadas ao co- 
nhecimento que objetiva alcançar, após ações como a identificação dos problemas, 
levantamento das hipóteses e soluções, mapeamento do aporte científico necessário 
e escolha do método de acompanhamento e avaliação. 

 
Atividades e instrumentos de avaliação que incorporem elementos como a 

aventura, competição, premiação, com a promoção das atividades além da sala de 
aula, rodadas de diálogos e desconstrução de estigmas e bloqueios que interferem 
na aprendizagem, favorecendo a experimentação com atividades que fomentem a 
inovação, a criação, o exercício da cidadania e o desenvolvimento integral dos estu- 
dantes, além do desenvolvimento de práticas pedagógicas diversificadas que consi- 
derem o perfil, o ritmo e as especificidades de cada estudante, permitindo o aprendi- 
zado e o acompanhamento mais personalizado de cada aluno. Assim, a prática onde 
serão percebidos erros, poderá ser ressignificada, de forma que seja entendido co- 
mo necessário e orientador para o processo de desenvolvimento. 

 
Estabelecer parceria com a CRE-UNIEB como apoio com recursos huma- 

nos, quanto ao professor pedagogo/alfabetizador, como profissional responsável. 

Metodologia  
 

O atendimento inicial deverá alcançar, prioritariamente, estes estudantes 
identificados, na sala de Multiuso todos os dias da semana, no contraturno de aula, 
diretamente com o estudante, identificando as dificuldades apresentadas para saná-las, 
buscando suas vivências, dentro de seu contexto, para valorizar o aprendizado e a 
assimilação dos conteúdos defasados e ainda não consolidados. 
 

Serão atendimentos individualizados e em grupos com atividades referen- tes às 
dificuldades encontradas, utilizando material concreto para sistematizar os saberes 
pertinentes a cada aprendizagem e intensificando a leitura por meio de li- vros 
paradidáticos e didáticos adquiridos em parceria com as escolas de origem. 
 

O professor alfabetizador, ou pedagogo, direcionará as ações que lhes são próprias 
de sua formação e prática, de forma a possibilitar que o estudante obtenha êxito na busca 
por sanar sua defasagem educacional. Este profissional, deverá ser professor/pedagogo 
alfabetizador com carga de 40h, o que nos dá uma carência de 02 (dois) professores, cada 
um com regência em um turno. 
 

Estratégias de sondagem e aprendizagem, previamente discutidas e ela- boradas, 
alinhadas no momento de coordenação pedagógica com os professores regentes, 
mediante as limitações dos estudantes, serão traçadas a fim de que os estudantes 
melhorem o seu desenvolvimento e desempenho acadêmico a partir da produção de 
conhecimentos que contemplem as possibilidades e necessidades de aprendizagens 
individuais. 

 
O professor exclusivo para a execução deste projeto, propiciará o enten- dimento de 

que os estudantes são agentes de transformação, construtores do saber e de sua 
participação ativa na sociedade. Este profissional, habilitado a esta missão, será o agente 
principal desse contexto. Ficará com a ação/missão de encantar e concretizar essa 
formação. Os professores especialistas, em suas especificidades, não estão aptos a formar 
as competências/habilidades necessárias para o deslan- char desta etapa. 
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Cronograma 
 

Língua Portuguesa 

Período pre- 
visto (2020) 

Atividades Conteúdos 

 
 
 
 
 

Fevereiro 
 

Avaliação diagnóstica (diagnose)  

Relacionar as linguagens  verbal 
e não verbal presentes em diver- 
sos gêneros textuais para cons- 
trução de sentido ecompreensão 
do tema/assunto. 

Texto: verbal (escrita), não verbal 
(imagem) e multimodal (escrita e 
imagem), concretizados em diver- 
sos gêneros, em diferentes supor- 
tes; 

Perceber o assunto principal de 
textos lidos, com autonomia ou 
por outros leitores. 

Poesias/Poemas: leitura, compre- 
ensão, escrita e declamação e Re- 
escrita de poemas em prosa e vice- 
versa; 

Conhecer, nomear, ordenar e 
utilizar os tipos de letras. 

Alfabeto:  topologia  de  letras,  tipos 
de  letras  (maiúsculo  eminúsculo), 

 ordem alfabética, identificação de 
consoantes e vogais; 

Março Relacionar fonemas e grafemas 
na leitura e na escrita. 

Correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas em: P B T D 
F V; Estruturas silábicas: CV, VC, 
CCV, CVC, CVV, V, CCVCC,CVCC 
e outras; Uso do H inicial, hora,ora) 
- Uso do L ou LH (Julio, Julho); 

Abril Identificar na leitura e usar na 
escrita de textos em diferentes 
gêneros, a letra maiúscula e mi- 
núscula de acordo com as con- 
venções e Identificar e criar rimas 
e aliterações em diferentes gêne- 
ros. 

Exploração de sons iniciais (alitera- 
ção) ou finais (rimas) das palavras e 
Relação entre grafema (letra) e fo- 
nema (som) – na leitura e escrita; 
Modos de nasalação - M e N no fi- 
nal de sílaba (bombom, ponte); NH 
(galinha); usando o til (maçã, anão); 
contiguidade (cama, dama); 

 
 
 
 

Maio 

Compreender e fazer uso de le- 
tras que têm mais de um som e 
de certos sons que podem ser 
grafados por mais de uma letra. 

Uso do S/SS em palavras com som 
de S - s (sapo), ss (pássaro), - Uso 
do R/RR - r (rua, barata, honra, por- 
ta), rr (carro); 

Relacionar os assuntos de textos 
lidos a conhecimentos prévios 
construindosignificados. 

Ilustração de poemas, músicas e 
contos de fadas como forma de in- 
terpretação do tema abordado; 

Estabelecer relações de intertex- 
tualidade entre textos lidos e pro- 
duzidos oralmente e por escrito. 

Reconto e reescrita de histórias a 
partir de outro ponto de vista. 

 
 
 

Junho 

Perceber variações entre o ima- 
ginário e o mundo real por meio 
de textos literários. 

Fábulas: leitura, apreciação e análi- 
se. 

Compreender a finalidade de tex- 
tos lidos e produzidos oralmente 
e por escrito, de acordo com o 
contexto de uso/ circulação. 

Reconto e reescrita de histórias 
acrescentando ou mudando perso- 
nagens ou uma parte (início, final, 
título, etc.) 

Identificar as características 
composicionais de gênerostex- 
tuais, relacionando-as ao assunto 
e ao contexto de uso. 

Gêneros que apresentam a INS- 
TRUÇÃO/ INJUNÇÃO na sua orga- 
nização interna. 
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Julho Participar de situações de produ- 
ção oral de textos em diferentes 
gêneros: debate, entrevista, ex- 
posição, relatos de experiências, 
para desenvolver as habilidades 
de argumentar, relatar, expor, 
narrar e descrever. 

Gêneros que apresentam a INS- 
TRUÇÃO/ INJUNÇÃO na sua orga- 
nização interna. Receitas, regras de 
jogos, manuais – leitura, compreen- 
são e produção. 

Agosto 
 

Produzir textos escritos com au- 
tonomia – coletiva e individual- 
mente - nos mais variados gêne- 
ros, considerando: planejamento, 
revisão e reescrita de textos pro- 
duzidos. 

Anúncios publicitários e propagan- 
das – levantamento de hipóteses 
sobre produtos, informações explíci- 
tas e implícitas, finalidade e cons- 
trução de senso crítico. 

Compreender e fazer uso de le- 
tras que têm mais de um som e 
de certos sons que podem ser 
grafados por mais de uma letra. 

Oposição surda / sonora (diferenças 
sonoras) entre: p/b; t/d; f/v de letras 
e seus sons e Correspondências 
regulares contextuais entre letras ou 
grupo de letras e seus sons: - C/QU 
(cadela/quilo) - G/GU (garo- 
to/guerra) - J (com as vogais a, o,u) 
- E ou I (perde, perdi) - O ou U 
(bambu, bambo) - Z em início de 
palavra (zebra, zangado); Alguns 
casos de irregularidade (que de- 
pendem da consulta e memoriza- 
ção): - Uso do X ou CH (xícara, 
chuva) - Uso do S ou Z (casa, aze- 
do)-UsodoSouC(selva,cidade) 
- Uso do G ou J (girafa, jiló) Uso do 
U ou L (anel,céu) 

 
 
 

Setembro 

Identificar palavras diferentes 
com sentidos semelhantes(sinô- 
nimos). 

Vocabulário (ampliação, significa- 
ção, sinônimos e antônimos) apartir 
da leitura ou uso de dicionário. 

Vivenciar por meio da literatura o 
exercício da fantasia e da imagi- 
nação. 

Conto folclórico, lendas e conto 
acumulativo: escuta da conotação e 
comparação com a leitura do texto 
escrito (exploração de contos indí- 
genas e africanos) 

 
 
 
 

Outubro 

Reconhecer alguns tipos textuais 
(narração, descrição, argumenta- 
ção, exposição) que possam apa- 
recer no texto literário e compre- 
ender a especificidade do texto 
literário e lidar com seus elemen- 
tos estéticos e discursivos. 

Poesia de autoria: diferenciação da 
poesia de autoria e textos anônimos 
(parlendas e outros); exploração da 
rima e da musicalidade. 

Compreender e fazer uso de le- 
tras que têm mais de um som e 
de certos sons que podem ser 
grafados por mais de uma letra. 

Nasalação em final de verbos: viaja- 
ram / viajarão 

Novembro Analisar na leitura e empregar na 
produção textual a segmentação 
adequada das palavras. 

Redução de gerúndio: andando / 
andando. Observação e escrita de 
fonemas em final de verbos. EX: r - 
vender, comprar, sentir; u (indican- 
do pretérito) – vendeu, comprou, 
sentiu. 
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Novembro/ 
Dezembro 

 

Escrever, revisar e reescrever 
textos em diferentes gêneros 
considerando um ou mais aspec- 
tos de cada vez: coerência, coe- 
são, pontuação, translineação, 
concordância nominal e verbal, 
adjetivação, pronomes pessoais. 

Concordância nominal para aperfei- 
çoamento de textos: gênero e nú- 
mero. Concordância verbal para 
aperfeiçoamento de textos: sujeito e 
verbo. Adjetivação (atribuição de 
qualidade / características) por meio 
de jogos, brincadeiras, contextosde 
leitura  e  escrita.  Pronomepessoal 

 (elemento de coesão) para evitar 
repetições de nomes em produções 
textuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante o ano 

letivo 

Ler e Interpretar com autonomia 
textos em diversos gêneros, mo- 
bilizando e combinando estraté- 
gias de antecipação, inferência, 
seleção e verificação para com- 
preensão do texto lido. 

Comparação e diferenciação de di- 
versos gêneros textuais quanto a 
aspectos composicionais. 

Retomar e relacionar informa- 
ções explícitas e implícitas paraa 
compreensão de textos lidos. 

Produção textual por meio de diver- 
sos gêneros, preferencialmente em 
situações reais de uso. 

Escrever, revisar e reescrever 
textos em diferentes gêneros 
considerando um ou mais aspec- 
tos de cada vez: coerência, coe- 
são, pontuação, translineação, 
concordância nominal e verbal, 
adjetivação, pronomes pessoais. 

Segmentação de palavras no texto 
considerando a hipossegmentação 
e a hipersegmentação. Parágrafos - 
para organizar ideias no texto. Pon- 
tuação – uso no texto para produzir 
sentido (! ? ._). 
Concordância nominal para aperfei- 
çoamento de textos: gênero e nú- 
mero. 
Concordância verbal para aperfei- 
çoamento de textos: sujeito e verbo. 
Adjetivação (atribuição de qualidade 
/ características) por meio de jogos, 
brincadeiras, contextos de leitura e 
escrita. 
Pronome pessoal (elemento de co- 
esão) para evitar repetições de no- 
mes em produções textuais. 

Identificar palavras semelhantes 
com significado diferente (homô- 
nimas). 

Uso do dicionário: função, organiza- 
ção e utilização. 

Desenvolver o gosto pela leitura 
e pelas artes por meio da literatu- 
ra. 

Obras infantis de autores contempo- 
râneos: escuta leitura e manejo de 
suporte (Ex: Ana Maria Machado, 
Ruth Rocha e Ziraldo). 

Perceber que os textos literários 
mobilizam desejos humanos, in- 
clusive o desejo de expressar-se. 

Comparar diversas versões tanto 
escritas quanto cinematográficas de 
diversos contos de fada e história 
infantis. 

Observação: 
A flexibilização dos conteúdos dependerá da evolução dos estudantes, cabendo à 
(ao) professor(a), ao SOE e a equipe gestora avaliar sua necessidade. 
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Matemática 

Período pre- 
visto (2020) 

Objetivos Conteúdos 

 Consolidar  a utilização  denúme- 
ros  em  suas  diferentes  funções 

Indicador de quantidade deelemen- 
tosdeumacoleçãodiscreta(cardi- 

Fevereiro sociais: contagem de coleções e 
ou eventos. 

nalinalidade); 
Código (número de telefone, placa 
de carro, etc.). 

 
 

Fevereiro 

 
 

 

Compreender e aplicar as dife- 
rentes ideias de adição: juntar e 
acrescentar através de situações 
problema com registros pictóricos 
e numéricos. 

Adição (ações de juntar e acrescen- 
tar quantidades). 

Ler, interpretar e fazer uso em 
diversas situações e em diferen- 
tes configurações (anúncios, grá- 
ficos, tabelas, rótulos, propagan- 
das) para a compreensão de fe- 
nômenos e práticas sociais. 

Pesquisa e interpretação de dados, 
gráficos e tabelas nos meios de 
comunicação: mídia impressa (pan- 
fletos, jornais, revistas, livros, entre 
outros) e outras mídias (computa- 
dor, televisão, DVD, rádio, internet, 
entre outros). 

 

 
 
 
 

 
 

 
Março 

Perceber o corpo como referen- 
cial de localização no espaço. 

Reconhecimento da corporeidade 
(semelhanças, diferenças erespeito 
às singularidades). 

Identificar diferentes pontos de 
referências para localização de 
pessoas e objetos no espaço, 
estabelecendo relações entre 
eles e expressando-as através de 
diferentes linguagens: oralidade, 
gestos, desenho, maquete, ma- 
pa, croqui eescrita. 

Orientação e deslocamento: Reco- 
nhecimento de eventos que envol- 
vem orientação e deslocamento de 
pessoas e de objetos; construção e 
socialização de procedimentos e de 
registros de referências (exemplo: 
casa/escola; sala de aula/banheiro); 
representação da localização e des- 
locamentos por meio de mapas, 
desenhos e plantas (para o reco- 
nhecimento do espaço e localização 
nele). 

Elaborar listas, tabelas simples, 
tabelas de dupla entrada, gráfico 
de barras e pictóricos para co- 
municar a informação obtida, 
identificando diferentes categori- 
as. 

Pesquisa de fenômenos sócio cultu- 
rais coletando, registrando e organi- 
zando informações em forma de 
tabelas, e gráficos de coluna. 

 
 

Março/Abril 

Interpretar dados, gráficos e tabe- 
las nos meios de comunicação: 
mídia impressa (panfletos, jor- 
nais, revistas, livros, entre outros) 
e outras mídias (computador, 
televisão, DVD, rádio, internet, 
entre outros). 

Seleção e organização de dados 
em tabelas simples e gráficos de 
barras oucolunas. 

 
Abril 

 

 

Formular, interpretar e resolver 
situações problema envolvendo 
análise crítica dos dados de grá- 
ficos e tabelas. 

Sistematização de dados expressos 
num problema ou pesquisa em grá- 
ficos ou tabelas. 

Introduzir a nomenclatura: milhar 
e comparar ou ordenar quantida- 
des por contagem (1 em 1, 10em 

Indicador de posição: número ordi- 
nal e números ordinais: função, lei- 
tura e representação. 
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Abril 

10, 100 em 100, 1000 em 1000); 
pela formulação de hipóteses 
sobre a grandeza numérica pela 
identificação da quantidade de 
algarismos e da posição ocupada 
por eles na escrita numérica (até 
no mínimo 9999). 

 

 

 
Maio 

 
 

 

Compreender e aplicar diferentes 
ideias de subtração: retirar, com- 
parar e completar através da re- 
solução de situações-problema 
com registros pictóricos e numé- 
ricos. 

Adição (ações de juntar e acrescen- 
tar quantidades. 

Ler, interpretar e produzir escritas 
numéricas levando em conside- 
ração as regularidades do SND e 
reconhecer e utilizar cédulas e 
moedas para somar e subtrair 
valores monetários em situações 
de compra e venda. 

Formulação, interpretação e resolu- 
ção de situações- problema (reco- 
nhecimento e utilização de cédulas 
e moedas para somar e subtrair va- 
lores monetários em situações de 
compra e venda) envolvendo o Sis- 
tema MonetárioBrasileiro. 

 
 

Maio/Junho 

Compreender e aplicar diferentes 
ideias de multiplicação: repetição 
de parcelas iguais, combinação e 
configuração retangular através 
da resolução de situações- 
problema com registros pictóricos 
e numéricos. 

Multiplicação (ações de agrupar 
parcelas iguais, combinações, pro- 
porcionalidade e disposição retan- 
gular). 

 
Junho 

 
 

Reconhecer cédulas e moedas 
que circulam no Brasil, em fun- 
ção dos seus valores em experi- 
ências com dinheiro em situação. 

Sistema Monetário Brasileiro: - 
Troca entre valores, cédulas e mo- 
edas e comparação devalores. 

Fazer composição e análises de 
figuras em malhas quadriculadas 
estabelecendo sua relação com a 
medida de perímetro. 

Composição e análises de figuras 
em malhas quadriculadas e sua re- 
lação com a medida de perímetro. 

Construir e representar formas 
geométricas planas, reconhecen- 
do e descrevendo informalmente 
características como número de 
lados de vértices. 

Reconhecimento e estudo dos ele- 
mentos (bases, número de faces, 
vértices e arestas) das figuras es- 
paciais: cilindros, cones, pirâmides, 
paralelepípedos, cubos e esferas. 

 
 

 
Julho 

 

Antecipar resultados de composi- 
ção e decomposição de figuras 
bidimensionais e tridimensionais 
(quebra-cabeça, Tangram, brin- 
quedos produzidos com sucatas) 
e reconhecer as partes que com- 
põem diferentes figuras tridimen- 
sionais. 

Representação pictórica de figuras 
geométricas planas e espaciais e 
estabelecimento de comparações 
entre objetos do espaço físico e en- 
tre objetos geométricos. 

Adquirir noções de combinação 
associada à multiplicação. 

Noções de combinação associada à 
multiplicação e tabela. 
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Julho 
Resolver situações problema 
simples envolvendo noções de 
possibilidade e probabilidade. 

Situações problema simples envol- 
vendo noções de possibilidade e 
probabilidade. 

 
 

 
 
 

 
Agosto 

 

 

Compreender a ideia de grande- 
zas e medidas: massa, compri- 
mento, capacidade, temperatura 
etempo. 

Utilização de instrumentos não con- 
vencionais e convencionais na 
comparação de grandezas (tempo, 
massa, comprimento e capacidade); 
Medidas de comprimento (metro, 
meio metro e centímetro. Constru- 
ção, observação e uso de fitas mé- 
tricas, réguas e trenas). 

Utilizar as medidas convencio- 
nais de tempo, massa, capacida- 
de e valores em situações cotidi- 
anas e simuladas em problemas 
contextualizados. 

Medidas de massa (Quilograma, 
meio quilograma, grama, tonelada, 
construção, observação e uso de 
balanças); Registros pictóricos, 
orais e ou escritos das experiências 
matemáticas vivenciadas a partir de 
SITUAÇÕES PROBLEMAenvol- 
vendo adição e subtração. 

Comparar intuitivamente capaci- 
dades de recipientes de diferen- 
tes formas e tamanho. 

Medidas de capacidades (litro, meio 
litro). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Setembro 

 
 
 

 

Compreender e aplicar as dife- 
rentes ideias da divisão: partilha 
e medida por meio de situações 
problema com registrospictóricos 
e numéricos. 

Divisão (ideias de repartir a coleção 
em partes iguais e determinação de 
quantas vezes uma quantidade ca- 
be em outra). 

Resolver situações problema sig- 
nificativas de adição, subtração, 
multiplicação e divisão, envol- 
vendo as diferentes ideias atra- 
vés de registros pictóricos, orais 
e ou escritos das experiências 
matemática vivenciadas a partir 
de jogos,brincadeiras. 

Descobrindo o corpo como calcula- 
dora para operar e medir e formula- 
ção, interpretação e resolução de 
situações problema envolvendo no- 
ções de adição (ações de juntar, 
acrescentar), subtração (ações de 
retirar, comparar e completar) multi- 
plicação (soma de parcelas iguais e 
combinação associada à tabela de 
dupla entrada, à superfície. Exem- 
plo: formar um retângulo 3 x 4 e di- 
visão (ações de partilha e de medi- 
da) explorando a diversidade de 
procedimentos e de registros. 

Reconhecer em contextos cotidi- 
anos ideias fracionárias de meta- 
de, metade da metade (quarto) e 
dos décimos de quantidades con- 
tínuas e discretas e interpretar, 
resolver e formular situações 
problema, envolvendo metade, 
quartos e décimos, utilizandore- 
presentações não convencionais. 

Fracionamento da unidade para re- 
presentar partilha: metade (meio) e 
metade da metade (quarto) em situ- 
ações do cotidiano. 
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Outubro 

 
 
 

 

Consolidar a identificação da 
quantidade de algarismos e da 
posição ocupada por eles na es- 
crita numérica (no mínimo até 
9.999). 

Quantificação de coleções ou even- 
tos. 

Elaborar situações contextualiza- 
das para escrita numérica (no 
mínimo até 9999) e realizar con- 
tagensde2em2,3em3,5em 
5, 10 em 10, 25 em 25, 50 em50 
e de 100 em 100. 

Registro, leitura e escrita numérica 
de quantidades até 9.999. 

Realizar pesquisa de campo 
(questionários, levantamentos, 
medições, observações) para 
comunicar através de gráficos as 
informações obtidas e utilizar in- 
formações expressas em gráficos 
ou tabelas para resolução de 
problemas, partindo de diferentes 
contextos. 

Formulação, interpretação e resolu- 
ção de situações problema envol- 
vendo análise crítica dos dados de 
gráficos e tabelas. 

 
 
 

Novembro 

 
 

 

Estabelecer as principais rela- 
ções entre as unidades de tempo 
mais significativas: hora e minuto; 
hora e dia; dia, semana e mês; 
tempo escolar e tempo familiar 
(árvore genealógica); 

Medidas de tempo: reconhecimento 
de instrumentos de passagem de 
tempo: agenda, calendário, relógio, 
linha do tempo -Sistematização de 
tempo (estabelecimento das princi- 
pais relações entre as unidades de 
tempo mais significativas: hora e 
minuto; hora e dia; dia, semana e 
mês). 

Consolidar critérios de classifica- 
ção, conservação, correspondên- 
cia, comparação, classificação, 
sequenciação, seriação,ordena- 
ção e inclusão. 

Estruturas lógico matemáticas (pro- 
cessos mentais): correspondência, 
comparação, classificação, sequen- 
ciação, seriação. 

 

 
Dezembro 

Realizar atividades para o de- 
senvolvimento do cálculo mental 
considerando fatos fundamentais 
da adição e subtração. 

Fatos fundamentais da adição, sub- 
tração e da multiplicação em situa- 
ções significativas que desenvolvam 
o cálculo mental, cálculo aproxima- 
do, estimativa, socialização de es- 
tratégias de conferência. 

Observação: 
A flexibilização dos conteúdos dependerá da evolução dos estudantes, cabendo à 
(ao) professor(a), ao SOE e a equipe gestora avaliar sua necessidade. 
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Grade Horária de Atendimento em Projetos 
 
 

PROJETO Trilhando Saberes 

Professor Aguardando pedagogo exclusivo. 

Atuação Jornada ampliada ( ) 20h + 20h (X)  

Turno Matutino (x ) Vespertino (x ) Noturno () 

Quantidade de turmas atendidas: 

 

TURNO 
 

2ª feira 
3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 
 
 

MATUTINO 
(6º e 7º Anos) 

Planejamento, 
correção de 
atividades, 

atendimentos 
específicos/ 

individualizado 
de Língua Por- 
tuguesa e Le- 
tramento Ma- 

temático. 

 
 
 

 
CPI 

Planejamento, 
correção de 
atividades, 

atendimentos 
específicos/ 

individualizado 
de Língua Por- 
tuguesa e Le- 
tramento Ma- 

temático. 

 
 
 

Coordenação 
Pedagógica 

Planejamento, 
correção de 
atividades, 

atendimentos 
específicos/ 

individualizado 
de Língua Por- 
tuguesa e Le- 
tramento Ma- 

temático. 

 
 
 

VESPERTINO 
(8º e 9ºAnos) 

Planejamento, 
correção de 
atividades, 

atendimentos 
específicos/ 

individualizado 
de Língua Por- 
tuguesa e Le- 
tramento Ma- 

temático. 

 
 
 

 
CPI 

Planejamento, 
correção de 
atividades, 

atendimentos 
específicos/ 

individualizado 
de Língua Por- 
tuguesa e Le- 
tramento Ma- 

temático. 

 
 
 

Coordenação 
Pedagógica 

Planejamento, 
correção de 
atividades, 

atendimentos 
específicos/ 

individualizado 
de Língua Por- 
tuguesa e Le- 
tramento Ma- 

temático. 

 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto  
 

Acompanhar e avaliar, muito mais que um momento esporádico, deverá 
ser um processo de reflexão contínuo. Nesta perspectiva, em todas as fases, as 
aprendizagens serão percebidas de forma sutil alcançando sua maturidade ao longo 
do processo e ao final do ano letivo, ocasião em que será possível dimensionar 
quantitativa e qualitativamente os resultados das ações implementadas. 

 

Serão confeccionados gráficos a partir dos dados históricos constantes 
no IEDUCAR relativos aos números de abandono, evasão e reprovação dos nossos 
estudantes, onde são esperados a redução destes Índices. Há ainda a expectativa 
de acréscimo nasaprovações. 

 
A execução do projeto: 
 

São esperados resultados positivos desde o início do projeto, uma vez 
queasuaexecuçãoserárealizadanocontraturnodopúblicoqueseráatendido, 
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O SOE atuará bem próximo a esses estudantes com o objetivo de incenti- 
var e acompanhar pontualmente a frequência, a participação e a evolução dos estu- 
dantes. 
 

Seus professores do turno regular de aula também serão nossos parcei- 
ros tanto no incentivo em grupo aos estudantes quanto no individual, ajudando a 
sanar dificuldades de permanência. 

 
Para tanto, contaremos com o controle de faltas com o professor- 

alfabetizador em seu diário e com as ações de atendimento e acompanhamento do 
SOE; com as conversas nas turmas de origem dos estudantes com os representan- 
tes de sala e professor - conselheiro, seja ao longo ou ao fim de cada bimestre. 

 
 

 

permitindo assim a sua evolução da apropriação do SEA e a desenvoltura do uso de 
suas habilidades de alfabetização e letramento, tanto linguístico quanto matemático. 

 
À medida que o projeto está sendo executado, pretende-se que, inicial- 

mente, o atendimento e acompanhamento dos pais, com o firmar de um contrato 
didático para o acompanhamento pedagógico, da frequência e a participação nas 
atividades propostas para o projeto seja efetivo no decorrer do 1º bimestre, assim 
como realizar a avaliação diagnóstica e pesquisa de anamnese, para clarear a ca- 
minhada pedagógica no decorrer do projeto. 

 
Desde o início, buscaremos intensificar a parceria escola e família, assim 

como a afetividade, a aceitação e a participação dos estudantes, como também a 
motivação de toda a equipe escolar envolvida nesse projeto. 

 

 

As aprendizagens dos estudantes:  
 

É esperado que as avaliações realizadas em sala de aula demonstrem a 
sua evolução e o aprendizado dos estudantes, não só em Língua Portuguesa e Ma- 
temática como também nos demais componentes curriculares, visto que, a partir da 
sua alfabetização consolidada, os estudantes poderão realizar as atividades com 
entendimento. 

 

Para cada bimestre, será realizada a avaliação diagnóstica para certificar 
quais objetos de aprendizagem estão sendo alcançados e, assim, reavaliar a prática 
pedagógica, se necessário, por meio de reuniões pedagógicas com todos os profes- 
sores envolvidos no processo. 

 

Assim, acreditamos que todo o coletivo escolar participará do projeto, 
dentro de sua especialidade, com planejamento e desenvolvimento da implementa- 
ção das práticas pedagógicas avaliativas (contínua, pontual e em processo), bus- 
cando fundamentar estruturas lógicas que estimularão a reflexão, a proposição de 
respostas, validação, que visam construir pensamentos organizados, com a aquisi- 
ção de resultados significativos que resultarão não só em boas notas, inserirão es- 
ses estudantes no curso regular de seus estudos. 

 
Para tanto, o professor - alfabetizador criará instrumentos avaliativos que 

tanto avaliem a apropriação das aprendizagens do projeto como também instrumen- 
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Ao longo do 4° bimestre, a equipe pedagógica fará reunião com os estu- 
dantes do projeto e também com os pais para que eles relatem os avanços percebi- 
dos ao longo do ano. 
 

Todas as ações, ocorrências, desempenhos, assim como as evoluções 
refletidas em sala de aula, apontados ao fim de cada bimestre, serão documentados 
e registrados ao longo do processo em portfólios próprios. 

 
Haverá um conselho de classe extraordinário para que professores do 

turno regular demonstrem os avanços de cada estudante, seja na avaliação formati- 
va seja no acompanhamento de hábitos e condutas de estudo e envolvimento nas 
aulas e analisem qual o percentual de sucesso do projeto reflete nesse índice. 
 

Enfim, mais uma vez, os instrumentos e descritores que deixarão claros 
os impactos pedagógicos e as metas atingidas serão elaborados também pelo pro- 
fessor - alfabetizador, visto que só ele tem propriedade para ratificar a apropriação 
do SEA e dos conteúdos básicos de letramentomatemático. 

 
Podemos ressaltar que reduzir, no mínimo, 70% das taxas de evasão, re- 

petência e reprovação já é um descritor que reforça a força primordial desse projeto: 
garantir as aprendizagens e a permanência dosestudantes. 

 
 

 

tos que permitirão aos professores do turno regular salientar os aprendizados e as 
evoluções percebidas. Acreditamos que, com esses instrumentos, viabilizaremos a 
avaliação de que aprendizagens esse projeto está favorecendo aos estudantes. 

 
Esses momentos ocorrerão ao fim de cada bimestre e, se necessário, ao 

longo deles em busca de se constatar o desenvolvimento de estruturas lógicas ou 
processos mentais para o desenvolvimento do pensamento lógico, com respostas 
mais ricas, que serão aplicadas em diversas situações do cotidiano, mensuradas, 
também, pela autonomia que se forma no estudante, perceptível pela motivação e 
dedicação nas atividades propostas. 

 
Não há como apresentar esses instrumentos agora, pois apenas o pro- 

fessor - alfabetizador terá embasamento teórico para elaborá-los. 
 

Avaliação final:  
 

11.1.9 – Projeto Soletrando –EJA  

 
 
Apresentação 

 
Projeto soletrando foi elaborado em conjunto com o corpo docente no intuito 

de promover uma competição saudável, geradora de uma aprendizagem 

significativa, buscando integrar e motivar estudantes de diferentes níveis de ensino a 

enriquecer o vocabulário e incentivar o aprendizado da correta grafia das palavras 

da Língua Portuguesa. 
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Depois de elaborado e aprovado pela equipe escolar ficará exposto na escola, 

onde todos possam ter acesso. 

Justificativa 

 
O Soletrando será realizado pela primeira vez em nossa escola e é aguardado 

com muita ansiedade e expectativa pelos estudantes e comunidade escolar, pois 

além de emocionante competição, há evidência de melhora significativa na 

aprendizagem dos estudantes. Portanto, neste ano, o SOLETRANDO terá duas 

edições; um em cada semestre. E a disputa será por série/ano. 

Promoveremos uma competição em que todos os estudantes possam partici- 

par. O concurso será realizado em três etapas: na primeira etapa, haverá eliminató- 

rias entre os estudantes da mesma turma. Na segunda etapa, a competição será 

entre as turmas de cada ano. E a terceira fase ou finais, será decidida entre os 

vencedores de cada ano. 

Objetivo Geral 

 
 Incentivar e motivar os educandos por meio de uma competição saudável, 

visando ampliar o vocabulário, a compreensão do significado das palavras e a 

ortografia correta daspalavras. 

Objetivos Específicos 

 
 Sanar dificuldades ortográficas; 

 Ampliar o vocabulário; 

 Despertar o interesse pela leitura e pela escrita correta; 

 Compreender o significado das palavras; 

 Fazer com que os estudantes tenham mais facilidade na grafia correta das 

palavras; 

 Incentivar todos os estudantes a participar; 

 Conhecer algumas palavras do novo acordo ortográfico; 
 

 Desenvolver o espírito competitivo. 

 
Metodologia 

 
 Envolver todos os estudantes na competição; 

 Escolher as palavras de acordo com o nível da série e, se possível, em 

conjunto elaborar as mesmas listas para as respectivas séries; 

 Expor o projeto soletrando para os estudantes e comunidade que poderão ter 

acesso a ele (regulamento, objetivos, datas etc.); 
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 Entregar fichas para cada professor com nomes dos estudantes para colocar 

a pontuação; 

 Trabalhar leitura, ditado e reescrita das palavras em sala de aula; 

 Juntar as palavras da 1ª e 2ª etapa para a etapa final; 

 Premiar 1º, 2º e 3º colocados de cada série; 

 Divulgar por escrito em mural os nomes dos estudantes campeões; 

 Escolher em conjunto, professor e direção, a premiação de cada turma, cons- 

cientizando que a premiação poderá variar de uma turma para outra. 

 
Regulamento - 1ª e 2ª etapas 

 
 A gincana Soletrando será uma competição realizada por série; 

 Podem participar todos os estudantes matriculados (do 1º ao 3º ano); 

 Realizar a competição por série/ano na Sala de Vídeo; 

 A primeira e segunda etapa serão realizadas dentro da Sala de Vídeo e 

regida pelo professor com supervisão dos coordenadores da escola e do 

diretor; 

 É necessária a presença de pelo menos um professor na sala para que a 

competição aconteça; 

 Os estudantes receberão a lista das palavras (digitadas), com antecedência 

mínima de sete (7) dias da data marcada para cada etapa; 

 Em cada etapa serão 49 palavras para todos os anos; 

 A ordem de iniciar o Soletrando será de acordo com a sequência da lista de 

chamada(cadastro); 

 Não será permitida ajuda ao estudante que estiver soletrando; 

 As palavras a serem soletradas serão sorteadas na caixinha e pronunciada 

pelo professor regente; 

 Caso o estudante não entenda a palavra a ser soletrada, poderá pedir para 

repetir, mas antes de iniciar a soletração; 

 O educando deverá repetir a palavra, soletrá-la e ao término tornar a repeti-la, 

indicando que concluiu; 

 Se o estudante se esquecer de pronunciar a palavra antes ou depois de sole- 

trar, não será prejudicado; 

 O participante não poderá repetir a letra já soletrada e nem silabar. Caso 

aconteça, a soletração será considerada errada; 

 A acentuação deverá ser pronunciada após a letra acentuada ser soletrada; 

 Se o estudante errar alguma letra, acento ou qualquer sinal gráfico (cedilha, 
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11.1.10 – Projeto Multidisciplinar - EJA 

hífen, til, acento agudo, circunflexo etc.) a soletração será considerada erra- 

da. 

 A 1ª etapa será realizada nos dias 2/04/09 de abril, sendo 1º, 2º e 3º anos, 

respectivamente; 

 Será desclassificado o estudante que faltar na 1ª fase; 

 Cada acerto valerá um (1) ponto; 

 Em cada etapa, os estudantes terão sua pontuação divulgada no pátio em mural e, após 
a seleção, também serão divulgados os nomes dos finalistas de cada série/ano; 

 A 2º etapa será realizada nos dias 08/09/10 de maio, sendo 1º, 2º e 3º anos, 

respectivamente; 

 Se ocorrer empate, os empatados continuarão a disputa em rodadas “extras” 

até encontrar os três (3) finalistas; 

 Portanto, se nas rodadas extras acabarem as palavras da caixinha por três 

(3) vezes e persistir o empate, a competição continuará no dia seguinte e 

contará com as palavras da 1ª e 2º etapas. 

Regulamento – Grande Final 

 
 A grande FINAL será realizada no pátio da escola com todos os três (3) estu- 

dantes selecionados em cada série/ano escolar; 

 Todos os estudantes matriculados poderão assistir à grande final, que será no 

dia 19 de abril, mas ninguém poderá interferir no bom andamento da 

competição; 

 Quem se sentir prejudicado por qualquer motivo, deve recorrer à mesa julga- 

dora e esta decidirá a medida a ser tomada; 

 A mesa julgadora será formada pelos professores regentes, pelo diretor e pe- 

los coordenadores; 

 Na mesa julgadora, deverá ter no mínimo três (3) componentes. Todos rece- 

berão uma lista com as palavras em ordem alfabética para acompanhamento; 

 Um dos julgadores anotará em uma folha a palavra soletrada pelo estu- 

dante, inclusive assinalando onde aconteceu o erro. A folha será anexada ao 

relatório do projeto. 

 

 

Justificativa 

 
 

O Projeto Multidisciplinar relaciona os conteúdos para aprofundar o 

conhecimento e trazer dinâmica ao ensino, visto que uma disciplina auxilia a outra, 

diversos ramos do conhecimento se complementam.  
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 Formar um cidadão pleno por meio do conhecimento pedagógico e desenvol- 

vimento das habilidades cognitivas, sensibilidade humana e percepção de 

mundo. 

O ponto principal é que os professores, animados, com uma vontade comum 

e de boa vontade, esforçam-se, fora do seu domínio e de sua própria linguagem 

técnica, aventurando-se num domínio que não lhes é próprio. 

Culminam na construção, juntamente com os estudantes, de algo 

surpreendente, que por vezes não se quantifica. Conhecimentos que serão 

abordados, para uma vid ainteira, formando-o um cidadão reflexivo, crítico, 

independente da ferramenta pedagógica. Além de fornecer um meio de integração 

rápida e mútua que permeará e perpetuará a curto, médio e longo prazo,suas vidas.  

O mesmo acontece ao longo do ano letivo, com períodos de planejamento, 

em que os professores se reúnem em coordenação pedagógica para debruçarem-se 

sobre os temas a serem abordados. Momentos de explanação dos objetivos e busca 

de soluções aos pontos apresentados e dados que fortalecerão os objetivos propos- 

tos. Além de pesquisa, levantamento de dados, elaboração e execução. Durante o 

processo os estudantes, em sala de aula, utilizada como campo de pesquisa, parti- 

cipam de todo processo (pesquisa, levantamento da problematização proposta, ela- 

boração do que será apresentado e da culminância do projeto). 

Com o intuito de incentivar a socialização entre os estudantes, bem como 

promover a interdisciplinaridade e desenvolver os temas transversais, a responsabi- 

lidade, organização, respeito e formação plena do estudante, resultando em enri- 

quecimento e integração da comunidade escolar, desenvolve-se o projeto multidisci- 

plinar. 
 

  Com a promoção e o enriquecimento cultural, o que formará um cidadão ple-

no,consciente de seu empoderamento global, como fato rprotagonizante de ações 

 
 

Objetivos Específicos  

 
 Incentivar a socialização dos estudantes;

 Desenvolver a oralidade e a escrita;

 Conhecer as manifestações culturais.

 Promover a interdisciplinaridade na escola.

 Desenvolver os temas transversais do currículo.

 Desenvolver o senso de responsabilidade e organização, o respeito, a solidarie- 

que marcarão suas memórias. 

 
Objetivo Geral 
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11.1.11 – Projeto Leitura e Produção de texto - EJA 

 
Justificativa 

 Incentivar o estudante a desenvolver o gosto e hábito de leitura, como enri- 

quecimento para as mais variadas oportunidades docotidiano, 

Objetivos Específicos 

dade, a confiança, aumentando a integração da comunidade.

 Promover o enriquecimento cultural.
 

Metodologia 
 

No início do semestre letivo, o grupo de professores, direção, coordenação, 

elege um tema gerador. O tema é levado aos estudantes, os quais elegem 

subtemas.  

São eleitos, entre os professores, dois orientadores por turma que coordenam 

a elaboração do trabalho. A apresentação acontece ao final do semestre letivo. 

Avaliação 

 

 Apresentação do trabalho para coordenadores;

 Apresentação cultural (para toda a escola);

 Apresentação sistematizada em sala de aula;

 Elaboração e apresentação de folder.

 
Todas as datas das apresentações serão decididas durante as coordenações. 

 
 
 

Dada a dificuldade apresentada de enfrentamento de uma realidade cada vez 

mais complicada: estudantes desinteressados em ler livros ou textos em geral, uso 

de eletrônicos, falta do hábito de leitura no ambiente familiar, carência de pré- 

requisitos pedagógicos, vocabulário precário, dificuldades de compreensão e inter- 

pretação de textos são alguns dos aspectos que atrapalham a formação de leitores 

proficientes. 

 
 

 

 

 Desenvolver o gosto e o hábito da leitura. 

 Proporcionar ao estudante informações e atualização. 

 Desenvolver temas transversais. 

 Desenvolver o exercício da escrita visando as avaliações externas. 

 
Objetivo Geral 
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Os critérios utilizados para o acompanhamento e correção são: legibilidade do 

texto, respeito às margens, indicação de parágrafos, estrutura textual, organização 

das ideias, desenvolvimento do tema, cópia do texto, fuga ao tema, não atendimento 

ao tipo textual, ortografia, acentuação, translineação, pontuação, uso de expressões 

populares e gírias, uso inadequado de letras maiúsculas e minúsculas e utilização 

dos verbos na primeira pessoa. 

Avaliação 

 
 Metodologia 
 

O Projeto Leitura e Produção de texto será realizado pela equipe gestora, 

coordenação e professores. Durante a semana pedagógica serão escolhidos 3 te- 

mas para serem trabalhados ao longo do semestre com todas os alunos. Os temas 

serão desenvolvidos por meio da leitura de textos relacionados ao assunto e a exibi- 

ção de vídeos. 

Após a leitura do texto e a exibição do vídeo, será realizada a produção de 

uma redação argumentativa acerca do tema nos mesmos moldes das redações apli- 

cadas no ENEM. A correção das redações será realizada com critérios rigorosos 

apontando os erros, que quando devolvidas aos alunos, estes poderão analisar 

quais são suas dificuldades.  

 

 

A avaliação se dará na perspectiva formativa observando o processo de ensi- 

no-aprendizagem de cada estudante, para isso serão realizadas dissertações argu- 

mentativas. Objetiva-se assim, melhorar os resultados de aproveitamento do rendi- 

mento escolar, a qualidade de vida das pessoas da comunidade em que vivem. 

 

 

11.2 Ações inter ou intrasetoriais com o Poder Público  

 

 11.2.1 –  Programa Nacional de Alimentação Escolar –PNAE 
 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE é um programa 

deassistência financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição 

diária aos estudantes beneficiários. 

Objetivo Geral 
 

Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos estudante beneficiários, 

através da oferta de no mínimo uma refeição diária, visando atender os requisitos 

nutricionais referentes ao período em que este se encontra na escola. 
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ObjetivosEspecíficos 

 
 

 Melhorar as condições fisiológicas dos estudantes, de forma a contribuir para a 

melhoria do desempenhoescolar; 

 Promover a educação nutricional no âmbito da escola, de forma a reforçar a 

aquisição de bons hábitosalimentares; 

 Reduzir a evasão e a repetênciaescolar. 

 
 

A elaboração e planejamento do cardápio da alimentação escolar cabe ao Nu- 

tricionista Escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da po- 

pulação atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição 

dos gêneros alimentícios até a produção e distribuição da alimentação. 

Às Instituições Educacionais fica a responsabilidade pela execução dos 

cardápios e distribuição aos estudantes. 

 

11.2.2 – Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 
 

 

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), financiado pelo 

GovernoFederal administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação(FNDE), destina recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas 

públicas da educação básica (e casos específicos) para uso em despesas de 

manutenção do prédio escolar e de suas instalações (hidráulicas, elétricas, 

sanitárias etc.); de mate- rial didático e pedagógico; e também para realização de 

pequenos investimentos, de modo a assegurar as condições de funcionamento da 

unidade de ensino, além de reforçar a participação social e a autogestão escolar. Os 

repasses são feitos anual- mente, em duas parcelas iguais. 

 
 

11.2.3 – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF 

 
 Regulamentado pela Lei Distrital Nº 6.023, de 19 de dezembro de 2017, 

o PDAF orienta-se pela observação e pela aplicação do princípio da autonomia na gestão 

escolar, considerando a perspectiva da gestão democrática. Constitui-se co- mo mecanismo 

de descentralização financeira, de caráter complementar e suple- mentar, destinado a prover 

recursos às unidades escolares e regionais de ensino da rede pública, com vistas a 

promover sua autonomia para o desenvolvimento de inici- ativas destinadas a contribuir com 

a melhoria da qualidade de ensino e o fortaleci- mento da gestão democrática na rede 

pública do Distrito Federal. 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2017/12_Dezembro/DODF%20241%2019-12-2017/DODF%20241%2019-12-2017%20SECAO1.pdf
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A operacionalização do PDAF dá-se mediante transferência de recursos 

financeiros e execução no âmbito das unidades escolares e regionais de ensino da 

rede pública do Distrito Federal. A transferência de recursos é o mecanismo pelo 

qual se dá a descentralização financeira, por intermédio de seus agentes executo- 

res, em benefício das unidades escolares e regionais de ensino da rede pública. A 

execução compreende o processo de gestão e utilização dos recursos repassados 

para a efetivação do plano de trabalho e do projeto político-pedagógico, em nível 

local, e do plano de gestão, em nível regional. A execução do PDAF pauta-se pelos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publi- 

cidade, da probidade administrativa e da eficiência, bem como da gestão democráti- 

ca, da sustentabilidade e daeconomicidade. 
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12. PLANOS DE AÇÃO 

 
12.1 GESTÃO PEDAGÓGICA  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1- Melhorar o desem- 

penho dos estudantes 

do Ensino Fundamen- 

tal Anos Finais – 3º 

ciclo e de EJA. 

Reduzir, ao final de 

2020, em 5% os 

índices de reprovação 

no Ensino 

Fundamental Anos 

Finais – 3º ciclo e EJA 

3º segmento. 

Acompanhamento, 

por parte da Coorde- 

nação 

 pedagógica, 

das atividades de- 

senvolvidas em sala 

de aula e as recupe- 

rações processual e 

reforço e acompa- 

nhamento das práti- 

cas avaliativas. 

Durante os Conse- 

lhos de Classe Par- 

ticipativos. 

Equipe Gestora, 

Coordenação 

Pedagógica e 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

2 – Desenvolver uma 

formação integral dos 

estudantes do Ensino 

Fundamental Anos 

Finais – 3º ciclo e EJA. 

Promover durante o 

ano de 2020 passeios 

culturais a todos os 

estudantes do Ensino 

Fundamental Anos 

Finais – 3º ciclo e EJA 

3º Segmento. 

Promover passeios 

culturais a museus, 

cinemas, teatro, co- 

mo forma de aquisi- 

ção dos bens cultu- 

rais. 

Por meio das avali- 

ações institucionais 

realizadas com a 

comunidade esco- 

lar. 

Equipe Gestora 

Coordenação e 

SOE. 

Durante o ano 

letivo. 
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3 – Implementar proje- 

tos de Leitura em sala 

de aula e biblioteca 

Participação de 100% 

dos estudantes do En- 

sino  Fundamental 

Anos Finais – 3º ciclo 

e EJA nos projetos 

desenvolvidos 

pela escola. 

Desenvolver, durante 

todo o ano letivo e 

com todas as turmas, 

projetos de leitura e 

projetos multidiscipli- 

nares. 

Por meio dos ren- 

dimentos obtidos ao 

final de casa etapa 

por meio de ficha 

literária e prova es- 

crita. 

Equipe Gestora 

Professores e 

SOE. 

Durante o ano 

letivo. 

4 – Tornar a escola 

um espaço propício à 

Educação Inclusiva. 

Acesso e permanên- 

cia de 100% dos Estu- 

dantes com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais – ENEEs 

nas Classes Comuns. 

- Realizar adequação 

curricular. 

- Encaminhamento 

para sala de Recur- 

sos dos ENEEs. 

- Realização de pro- 

jetos multidisciplinar 

voltados para atemá- 

tica. 

Participação dos 

ENEEs em todas as 

atividades 

propostas. 

Equipe Gestora, 

SOE, Coordena- 

ção Pedagógica. 

Durante o ano 

letivo. 
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12.2 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DASAÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1- Reduzir os índices 

de evasão e reprova- 

ção no ano de 2020. 

1.2 – Aperfeiçoar me- 

lhorias na aprendiza- 

gem. 

1- Reduzir a eva- 

são escolar nos 9º 

anos. 

1 - Acompanhamento da fre- 

quência dos estudantes jun- 

tamente com o SOE. 

1 e 2 – Análise 

dos índices de 

evasão e repro- 

vação  escolar, 

constatada tri- 

mestralmente 

pela secretaria 

da escola. 

Equipe Gestora, 

Coordenação 

Pedagógica, pro- 

fessores eSOE. 

1 - Durante o 

ano letivo. 

2 – Reduzir a re-

provação escolar 

nos anos finais. 

2 – Cumprimento e acompa- 

nhamento docurrículo. 

2.1 – Observância das práti- 

cas avaliativas de acordo 

com as Diretrizes de Avalia- 

ção da SEEDF. 

2.2 – Acompanhamento dos 

processos de ensino apren- 

dizagem por meio dosCon- 

selhos de Classe. 
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 3 – Elevação do 

índice de desem- 

penho do IDEB. 

3 – Intensificar e aperfeiçoar 

os projetos de leitura da es- 

cola. 

3 – Resultados 

das avaliações 

realizadas pelos 

professores bi- 

mestralmente. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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12.3 GESTÃO PARTICIPATIVA 
  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Verificar princípio 

da lei da Gestão de- 

mocrática (Conselho 

Escolar). 

1 – Garantir participa- 

ção efetiva nas ações 

e decisões pedagógi- 

cas administrativas e 

financeiras daescola. 

1 - Reuniões periódi- 

cas com os membros 

do ConselhoEscolar. 

1.1 – Registro em 

atas das reuniõese 

decisões tomadas. 

Garantia da partici- 

pação da Comuni- 

dade na gestão e no 

cumprimento de 

todas as ações no 

âmbito escolar. 

Equipe Gestora 

e membros do 

Conselho Esco- 

lar. 

Durante o ano 

letivo. 

– Fortalecer a parceria 

com o Conselho Tute- 

lar, CRAS e Posto de 

Saúde. 

2 – Participação nas 

reuniões de Rede So- 

cial. 

2 - Encaminhamento 

de estudantes para 

atendimento sempre 

que se fizer necessá- 

rio. 

Pela devolutiva dos 

encaminhamentos. 

Serviço de SOE.  
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12.4 GESTÃO DE PESSOAS 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Atualizar e Avaliar o 

Regimento Interno 

com a participação da 

comunidade. 

Fazer cumprir o Re- 

gimento da Escola. 

Reelaborar junto aos 

estudantes e pais o 

Regimento Interno. 

Pelo cumprimento 

das normas estabe- 

lecidas no Regi- 

mento por toda a 

comunidade esco- 

lar. 

Direção, Coorde- 

nação, Professo- 

res e SOE. 

Durante todo o 

ano letivo. 

Reduzir os índices de 

violência no interior e 

nos arredores da es- 

cola. 

Reduzir os índices de 

violência em 100%. 

Buscar junto aos ór- 

gãos competentes 

soluções para o pro- 

blema desegurança 

na escola. 

 Direção, SOE, 

Coordenadores. 

Durante o ano 

letivo. 

Envolver a família co- 

mo parceira na educa- 

ção dos filhos. 

Manter a participação 

dos pais em reuniões 

eConselhos. 

Criar oportunidades 

de integração com a 

família. 

Presença dos pais 

nas reuniões e ati- 

vidades desenvolvi- 

das na escola. 

Direção, SOE e 

todo corpo do- 

cente. 
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12.5 GESTÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Manter a transparência 

na aplicação dos recur- 

sos públicos. 

Divulgar a toda co- 

munidade escolar 

sobre os recursos 

recebidos e utilizados 

na manutenção da 

escola. 

Fazer a divulgação, 

em blog, murais, em 

reuniões com pais e 

servidores de todos 

os recursos recebi- 

dos e aplicados. 

Observação e 

acompanhamento 

pela comunidade, 

Conselho Escolar e 

órgãos  competen- 

tes. 

Equipe Gestora e 

Conselho Escolar 

Durante todo o 

ano letivo. 

Gerir os recursos desti- 

nados a manutenção da 

escola de forma eficaz e 

eficiente. 

Aplicar durante o ano 

de 2020, todos os 

recursos recebidos 

de acordo com as 

prioridades estabele- 

cidas pela comunida- 

deescolar. 

Aquisição dos bens, 

serviços e materiais 

de consumo neces- 

sário ao funciona- 

mento da escola. 

Prestação de contas 

aos órgãos compe- 

tentes. 

Equipe Gestora e 

Conselho Esco- 

lar. 

Durante todo o 

ano letivo. 
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12.6 GESTÃO ADMINISTRATIVA. 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1 – Garantir a aquisição 

e gerenciamento do 

patrimônio escolar. 

1 - Atender as de- 

mandas de bens ma- 

teriais necessário ao 

pleno funcionamento 

da escola. 

1 - Vistoriar frequen- 

temente todos os 

espaços averiguando 

a necessidade de 

reparos e ou reposi- 

ção caso necessário 

Pela observação e 

constatação das 

referidas deman- 

das. 

Equipe Gestora. Durante todo o 

ano letivo. 

2 – Preservar e conser- 

var as estruturas físicas 

e patrimoniais durante o 

ano de 2020. 

2 – Manter as insta- 

lações e os bens pa- 

trimoniais durante o 

ano de 2020. 

2 – Promover por 

meio de palestra e 

campanhas educati- 

vas a conservação 

do patrimônio públi- 

co. 
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12.7 BIBLIOTECA ESCOLAR – VINÍCIUS DEMORAES 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONO- 

GRAMA 

Assegurar a manu- 

tenção da Biblioteca 

como ambiente 

convidativo, estimu- 

lante e de prática da 

leitura, escrita, es- 

tudo e pesquisa. 

 Agendamento da Bi- 

blioteca para a sua uti- 

lização por professo- 

res em regência de 

classe de suas res- 

pectivas disciplinas 

com suasturmas. 

 Promover o estímulo e 

apoio à formação de 

leitores. 

 Colocar-se a serviço 

dapesquisa. 

 Dispor o espaço como 

lugar de leitura e de 

escrita. 

 Organizar o acervo na 

perspectiva interdisci- 

plinar. 

 Ampliar o aspectocul- 

 Dar liberdade aos 

estudantes para rea- 

lizar suas pesquisas 

e fazer empréstimos 

dos materiais que 

desejarem. 

 Facilitar a leitura, não 

importando em que 

suporte ela se apre- 

sente. 

 Manter a agenda da 

Biblioteca e organi- 

zar a sua disponibili- 

zação assegurando a 

compatibilidade das 

atividades agenda- 

das com as demais 

atividades desenvol- 

vidas. 

 Por observação 

crítica construti- 

va e interventi- 

va dos respon- 

sáveis. 

 Por avaliação 

dos professo- 

res. 

 Por avaliação 

eventual e es- 

pontânea dos 

estudantes e 

comunidade. 

 Amadeu Batis- 

ta Mota. 

Matrícula: 

027.311-2 

(Readaptado) 

 Marco Aurélio 

Braga. (Notur- 

no) 

Matrícula: 

205.058-7 

(Readaptado) 

Durante  o 

ano letivo. 
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 tural da comunidade 

escolar. 

 Estimular os usuários 

da Biblioteca a utiliza- 

rem os computadores 

para o estudo e pes- 

quisa. 

 Organizar as estan- 

tes e prateleiras de 

modo que o acesso 

aos livros em geral 

possa abrir-se dire- 

tamente ao usuário 

de modointeligível 

e eficiente. 

 Orientar os usuários 

da Biblioteca a res- 

peito do acesso aos 

computadores e 

quanto ao modo de 

seu manuseio e utili- 

zação e fazer o mo- 

nitoramento. 

 Participar dos traba- 

lhos e provas multi- 

disciplinares realiza- 

dos periodicamente 

na escola,estimu- 

lando os professores 
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  a levarem com maior 

frequência os seus 

estudantes à biblio- 

teca, orientando-os a 

respeito do acesso 

às estantes de livros 

e aos computadores 

e quanto ao modo de 

utilização da Biblio- 

teca. 

 Zelar pela realização 

da renovação e da 

manutenção da 

mesma, com equi- 

pamentos, espaços e 

acervos bibliográfi- 

cos. 
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12.8 SECRETARIA ESCOLAR 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Atendimento à Dire- 

ção daescola 

Suporte à Direção da 

escola em dados refe- 

rentes aos estudan- 

tes, lista de turmas e 

endereços dos estu- 

dantes, movimenta- 

ções de estudantes 

quando houver vagas, 

orientações e questi- 

onamentos que se 

fizerem necessários. 

Informações gerais 

de dados estatísticos 

dos estudantes, re- 

manejamento de es- 

tudantes, elaboração 

junto à Direção de 

calendários de rece- 

bimentos de diários, 

digitação de notas, 

emissão de boletins, 

datas de matrículas 

novas e demais in- 

formações cotidianas 

que a Direção solici- 

tar. 

Suporte  constante 

à Direção da escola 

é oesperado; 

Equipe da Secre- 

taria e Chefe da 

Secretaria em 

assuntos especí- 

ficos em que sua 

presença for in- 

dispensável. 

Sempre que for 

necessário. A fre- 

quência é diária. 

Atendimento aos es- 

tudantes 

Emitir declarações 

escolares, prestar in- 

formações referentes 

à secretaria. 

Atendimento no bal- 

cão da secretaria. 

Transferências so- 

mente   para   osres- 

Atender às solicita- 

ções nos dias e 

horáriosdestinados 

ao  atendimento ao 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que neces- 

sário. 
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  ponsáveis legais dos 

estudantes. 

público.   

Atendimento à comu- 

nidade externa. 

Atendimento aos se- 

cretários de outras 

unidades escolares, 

equipes da CRESAM 

e Conselho Tutelar 

quando se dirigirem a 

assuntos daSecreta- 

ria da Escola. 

Receber ligações, 

correspondências ou 

representantes do 

Conselho Tutelar em 

assuntos relaciona- 

dos à secretaria. 

Buscar soluções ou 

encaminhá-las à 

direção ou UNI- 

PLAT quando ne- 

cessário. 

Chefe de secreta- 

ria preferencial- 

mente e Equipe 

quando o/a chefe 

não estiver pre- 

sente. 

Sempre que solici- 

tado. 

Abertura de chama- 

dos no Sistema I- 

educar e Stefanini 

quando surgirem pro- 

blemas no funciona- 

mento dossistemas 

de secretaria. 

Garantir o funciona- 

mento regular dos 

sistemas eletrônicos 

da secretaria. 

Abrir chamados 

quando o Sistema I- 

educar e/ou SGE ON 

LINE estiverem com 

problemas de funci- 

onamento. 

Abrir e acompanhar 

a solução do cha- 

mado pelas equi- 

pes técnicas do 

chamado é o espe- 

rado. 

Chefe de secreta- 

ria preferencial- 

mente e Equipe 

quando o/a chefe 

não estiver pre- 

sente. 

Sempre que o sis- 

tema apresentar 

defeitos no funcio- 

namento. 

Acompanhar a cor- 

respondência eletrô- 

nica por e-mail das 

solicitações   da UNI- 

PLAT  dirigidas  à se- 

Comunicações com a 

UNIPLAT que coor- 

dena as secretarias 

escolares de Samam- 

baia. 

Ler e-mails e res- 

ponde-los conforme 

as solicitações da 

UNIPLAT. 

Atender ao solicita- 

do pela UNIPLAT é 

o esperado. Os e- 

mails    devem  ser 

abertos  erespondi- 

Chefe de secreta- 

ria preferencial- 

mente e Equipe 

quando  o/achefe 

não   estiver pre- 

Diariamente a UNI- 

PLAT emite vários 

e-mails. 
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cretaria e soluções 

dos problemasapre- 

sentados. 

  dos pelo menos 

uma vez pordia. 

sente.  

Atendimento a UNI- 

PLAT 

Informações e preen- 

chimento referentes 

escrituração escolar e 

dados estatísticos dos 

estudantes da Institui- 

ção Escolar. 

Participar das reuni- 

ões que a UNIPLAT 

convocar a Secreta- 

ria e resolver todas 

as solicitações refe- 

rentes à vidaescolar 

dos estudantes. 

Suporte  constante 

à UNIPLAT é o es- 

perado. 

Chefe da Secre- 

taria preferenci- 

almente e Equipe 

quando o/a chefe 

não estiver pre- 

sente. 

Sempre que for 

necessário. A fre- 

quência é diária. 

Atendimento aos 

Professores 

Suporte aos professo- 

res 

Emissão de listas 

provisórias e definiti- 

vas de turmas, assis- 

tência aos diários de 

classe e esclareci- 

mento de dúvidas 

referentes às turmas, 

estudantes e notas. 

Suporte, orienta- 

ções e esclareci- 

mentos aos profes- 

sores quando for 

necessário. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que neces- 

sário. 

Conferência e co- 

brança de documen- 

tos pendentes dos 

estudantes. 

Manter o arquivo de 

estudantes com as 

documentações com- 

pletas. 

Cobrar documentos 

pendentes aos estu- 

dantes e responsá- 

veis. 

A documentação de 

matrícula dos estu- 

dantes deverá estar 

completa. 

Toda a Equipe de 

Secretaria. 

Sempre que neces- 

sário. 
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Elaboração dos diá- 

rios de dependência e 

entrega ao pedagógi- 

co para distribuição 

aos professores res- 

ponsáveis pela de- 

pendência. 

Emitir escrituração da 

Dependência de com- 

ponentes curriculares 

dos estudantes. 

Fazer levantamento 

dos estudantes em 

dependência e emitir 

as FIAT’s individuais 

e, diários de depen- 

dência. 

Passar as listas à 

supervisão peda- 

gógica para que 

esta distribua aos 

professores e pro- 

videncie a realiza- 

ção dos estudosde 

dependência. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Uma vez por ano 

preferencialmente 

no 1º semestre leti- 

vo. 

Elaboração e entrega 

mensal do fluxo esco- 

lar à UNIPLAT. 

Informar mensalmente 

à UNIPLAT a quanti- 

dades dos estudantes 

matriculados por série 

e turno. 

Preencher formulário 

específico e entregar 

na UNIPLAT. 

Informar dados fi- 

dedignos na data 

dereferência. 

Chefe de secreta- 

ria e secretário 

substituto em 

seusimpedimen- 

tos. 

Todos os meses 

conforme crono- 

grama elaborado 

pela UNIPLAT. 

Elaboração e guarda 

dos livros de certifica- 

dos emitidos. 

Registro em livros 

específicos dos Certi- 

ficados de Conclusão 

do 3º Segmento, 

ENEM e ENCCEJA. 

Emitir os livros de 

Certificados de Con- 

clusão do Ensino 

Médio na modalida- 

de EJA, ENEM e 

ENCCEJA. 

Manter os livros 

atualizados e corre- 

tamente preenchi- 

dos na Secretaria. 

Chefe de Secre- 

taria assessorado 

por toda a Equipe 

de Secretaria. 

Semestralmente na 

conclusão de novas 

turmas e anualmen- 

te nos Exames Na- 

cionais conforme 

cronogramas e por- 

tarias publicadas 

Elaboração  e guarda 

dos  demais  livros de 

Registro em livros 

específicos  de  todaa 

Escrituração de li- 

vros   de   abertura e 

Manter atualizada 

toda  aescrituração 

Chefe  de Secre- 

tariaassessorado 

Sempre que neces- 

sário. 
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escrituração escolar. escrituração escolar 

exigida pela COSIE e 

legislação  referente 

às secretarias escola- 

res daSEEDF. 

fechamento de anos 

letivos, investidura 

de secretários e dire- 

tores da escola, atas 

de promoção de es- 

tudantes e demais 

ocorrências que fo- 

rem necessárias aos 

registros em atas 

específicas referen- 

tes à secretariaes- 

colar. 

escolar. por toda a Equipe 

de Secretaria. 

 

Emissão de boletins 

bimestrais de notas 

dos estudantes 

Informar aos estudan- 

tes e responsáveis a 

notas bimestrais dos 

estudantes doensino 

regular. 

Conferir as notas 

bimestralmente e 

imprimir os boletins. 

Entregar as notas à 

Direção da escola 

no período combi- 

nado é o esperado. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Finais de todos os 

bimestres. 

Emissão de certifica- 

dos dos estudantes 

concluintes do 3º 

segmento da EJA, 

ENEM e ENCCEJA. 

Emitir certificados aos 

estudantes concluin- 

tes do 3º segmento da 

EJA, ENEM eEN- 

CCEJA. 

Emissão dos certifi- 

cados e lista de con- 

cluintes que será 

enviada    à   COSIE 

que  providenciará a 

Entregar o certifi- 

cado de conclusão 

aos estudantes até 

120 dias a partir da 

data de conclusão. 

Chefe de Secre- 

taria assessorado 

pela Equipe de 

Secretaria. 

Finais dos semes- 

tres letivos e após 

publicação de re- 

sultados dos Exa- 

mes Nacionais 
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  publicação do 

DODF. 

   

Formação de turmas 

do regular 

Montar todas as tur- 

mas do regular no 

início do ano letivo e 

todas da EJA no início 

de cada semestre leti- 

vo. 

Enturmar todos os 

estudantes matricu- 

lados no 

ano/semestre letivo. 

Nenhum estudante 

frequente e regu- 

larmente matricula- 

do nesta escola 

ficará sem turma. 

Chefe da Secre- 

taria assessorado 

pela Equipe de 

Secretaria. 

Todo início de ano 

letivo ao regular e 

semestre letivo à 

EJA. 

Informações gerais 

sobrevagas. 

Informar a comunida- 

de interessada em 

realizar novas matrí- 

culas de estudantes 

sobre a existência ou 

não de vagas na série 

pretendida. 

Atendimento no bal- 

cão da secretaria 

sobre a disponibili- 

dade de vagas para 

matrículas novas na 

escola. 

Prestar a informa- 

ção sobre a exis- 

tência de vagas ou 

não para novas 

matrículas. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que houver 

procura por novas 

vagas para matrícu- 

la. 

Lançamento de fre- 

quência no projeto 

presença. 

Lançar conforme ca- 

lendário do MEC (bi- 

mestralmente) as fre- 

quências dos estu- 

dantes cadastrados 

no BolsaFamília. 

Cadastrar o percen- 

tual de frequência 

dos estudantes no 

Sistema Presença do 

MEC. 

O governo pretende 

com os incentivos 

sociais melhorar a 

qualidade de vida 

das famílias cadas- 

tradas e diminuir a 

evasão escolar. 

As frequências 

são lançadas em 

cada escola pelo 

Chefe de Secre- 

taria ou servidor 

cadastrado     no 

Sistema  Presen- 

Conforme calendá- 

rio bimestral mon- 

tado pelo MEC. 
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    ça.  

Lançamento de resul- 

tados finais da recu- 

peração da EJA 

Lançar os resultados 

finais de aproveita- 

mento de todos os 

estudantes da EJA 

Digitar no sistema de 

secretaria os resul- 

tados de recupera- 

ção final obtidos por 

todos os estudantes 

da EJA em todas as 

disciplinas. 

Deixar registrado 

em FIAT’s em ban- 

co de dados infor- 

mações necessá- 

rias à emissão de 

históricos escolares 

e transferências de 

estudantes da EJA. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Final de cada se- 

mestre letivo. 

Matrículas Realizar matrículas de 

novos estudantes se- 

guindo a estratégia de 

matrículas sempre 

que houvervagas. 

Receber e verificar 

as documentações e 

realizar o cadastro 

de matrícula e en-

turmação dosnovos 

estudantes. 

Manter os cadas- 

tros atualizados e 

realizar novas ma- 

trículas sempre que 

surgirem vagas. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Sempre que surgi- 

rem estudantes 

interessados em 

vagas disponíveis 

na escola. 

Movimentação dos 

estudantes nas tur- 

mas 

Remanejar estudan- 

tes de turmas a pedi- 

do da Direção visando 

melhor desempenho 

pedagógico. 

Realizar o remane- 

jamento de estudan- 

tes no sistema, 

quando solicitado 

pela Direção e ha-

vendo  disponibilida- 

de  de  vagas  natur- 

Auxiliar a Direção a 

realizar a melhor 

distribuição peda- 

gógica dos estu- 

dantes nas turmas 

da   escola  incenti- 

vando  melhorapro- 

Toda a Equipe da 

Secretaria realiza 

o remanejamento 

juntamente com a 

Direção da esco- 

la. 

Sempre que houver 

a necessidade e 

vaga disponível na 

turma visada. 
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  ma visada. veitamentoescolar 

dos estudantes. 

  

Operação dos siste- 

mas 

I-educar e SGE 

Utilizar os sistemas de 

secretaria implanta- 

dos pela SEEDF 

Cadastrar todas as 

ações da secretaria 

nos sistemas. 

Visar mais agilida- 

de e eficiência nos 

trabalhos realiza- 

dos pela secretaria 

acabando com as 

filas. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Diariamente. A se- 

cretaria não funcio- 

na sem os sistemas 

da SEEDF. 

Organização do ar- 

quivo corrente de es- 

tudantes ativos e diá- 

rios de classe. 

Manter atualizados e 

organizados todos os 

dossiês dos estudan- 

tes frequentes e diá- 

rios de classes das 

turmas. 

Atualização e orga- 

nização constante 

dos arquivos dos 

estudantes frequen- 

tes e diários. 

Encontrar com agi- 

lidade os dossiês 

dos estudantes e 

notas nos diários  

declasse. 

Toda a Equipe da 

Secretaria 

Durante todos os 

dias deexpediente. 

Organização do ar- 

quivo passivo de es- 

tudantes. 

Manter atualizados e 

organizados todos os 

dossiês dos estudan- 

tes transferidos e in- 

frequentes. 

Atualização e orga- 

nização constante de 

tosos os arquivos 

dos estudantes in- 

frequentes etransfe- 

ridos. 

Encontrar com agi- 

lidade o dossiê com 

a documentação 

escolar dos estu- 

dantes transferidos. 

Toda a Equipe da 

Secretaria 

Durante todos os 

dias deexpediente. 

Organização do ar- 

quivo  passivo  dediá- 

Manter organizados 

todos  os  arquivosde 

Arquivar  eorganizar 

os  diários  declasse 

Localizar  comagili- 

dade  os  diáriosde 

Toda a Equipe da 

Secretaria 

Sempre que neces- 

sário. 
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rios de classe. 

. 

diários de classes dos 

anos anteriores ao 

corrente ano letivo. 

dos anos anteriores. classe dos anos 

anteriores sempre 

que fornecessário. 

  

Participação em reu- 

niões da UNIPLAT e 

SEEDF 

Interagir com a UNI- 

PLAT seguindo as 

orientações da 

SEEDF. 

Participar das reuni- 

ões convocadas pela 

UNIPLAT e SEEDF. 

Seguir as diretrizes 

de trabalho deter- 

minadas pela 

SEEDF. 

Chefe de Secre- 

taria. 

Sempre que a 

UNIPLAT eSEEDF 

convocar. 

Participação em reu- 

niões internas da es- 

cola em que a secre- 

taria for convocada. 

Interagir com a comu- 

nidade escolar. 

Participar das reuni- 

ões da escola em 

que a secretaria for 

convocada prestan- 

do e recebendo as 

informações solicita- 

das. 

Prestar informa- 

ções referentes à 

secretaria quando 

solicitado nas reu- 

niões da escola. 

Chefe de Secre- 

taria ou toda a 

Equipe de Secre- 

taria conforme 

convocado pela 

Direção da esco- 

la. 

Sempre que neces- 

sário. 

Planejamento de es- 

tratégias de matrícu- 

las junto à direção da 

escola e a UNIPLAT 

Organização das tur- 

mas do ano letivo se- 

guinte em conjunto 

com as demais esco- 

las da rede pública de 

ensino. 

Fazer levantamentos 

de prováveis estu- 

dantes aprovados ou 

reprovados conside- 

rando o quantitativo 

de estudantesnovos, 

renovados   que  per- 

Organização do 

novo ano letivo re- 

ferente às matrícu- 

las da rede pública 

de ensino. 

Chefe de Secre- 

taria assessorado 

pela Equipe de 

Secretaria. 

A partir do mês de 

outubro até o início 

do ano letivo sub- 

sequente, durante 

todo o processo 

seguindo  as orien- 

tações     da    UNI- 



CEF 411 de Samambaia 91  
 

 
 

  manecerão e transfe- 

ridos às escolas se- 

quenciais. 

  PLAT/SEEDF. 

Preenchimento dos 

dados de rendimento 

escolar, censo escolar 

do DF e Educa-censo 

do MEC. 

Gerar dados estatísti- 

cos que subsidiarão 

decisões político- 

pedagógicas por parte 

da Direção da escola, 

da CRESAM, da 

SEEDF,  do  GDF, do 

MEC   e   do Governo 

Federal. 

Levantamento de 

dados e preenchi- 

mento em formulá- 

rios específicos ma- 

teriais (papel) e vir- 

tuais (softwares) dis- 

ponibilizados pelas 

autoridades compe- 

tentes. 

Prestar às hierar- 

quias superiores as 

informações solici- 

tadas referentes a 

matrículas, rendi- 

mento e vida esco- 

lar dos estudantes. 

Chefe de Secre- 

taria assessorado 

pela Equipe da 

Secretaria. 

Durante todo o ano 

letivo nos períodos 

específicos desig- 

nados pelas hierar- 

quias superiores. 

Renovação de matrí- 

culas aos estudantes 

frequentes. 

Renovar as matrículas 

dos estudantes fre- 

quentes. 

Disponibilizar aos 

estudantes as fichas 

de renovação de ma- 

trícula escolar. 

Atualizar os dados 

cadastrais dos es- 

tudantes. 

Toda a Equipe da 

Secretaria. 

Todos os finais de 

ano/semestre leti- 

vos. 

Transferências Emitir DEPROV’s, 

FIAT’s e Históricos. 

Emitir os documen- 

tos de transferên- 

cias. 

Emitir transferên- 

cias. 

Chefe de Secre- 

taria e Diretor ou 

Vice. 

Sempre que surgi- 

rem transferências. 
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12.9 Equipe de Apoio – AEE, SOE, SEAA, SAA 
 

CRE: Samambaia 

Unidade Escolar: CEF 411deSamambaia Telefone:3901-7749 

Psicólogoresponsável: MatrículaSEEDF: CRP: 

E-mail: Celular: 

Turno (s) de atendimento: 

Pedagogoresponsável: MatrículaSEEDF: 

E-mail: Celular: 

Turno (s) de atendimento: 

ProfissionaldaSAA: MatrículaSEEDF: 

E-mail: Celular: 

Turno(s) de atendimento: 

Unidades Escolares Atendidas no Pólo: 

Profissional da SaladeRecursos: MatrículaSEEDF: 
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E-mail: Celular: 

Turno(s) de atendimento: 

Orientador (a) Educacional: Maria deDeusSales  Matrícula: 210.612-4 

Niléia Sousa SilvadeCarvalho Matrícula: 242. 940 -3 

E-mail:mariasales05@gmail.com Celular: (061)98174-5573 

 
nileiacarvalho@gmail.com (61)99149-2882 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

O Centro de Ensino Fundamental 411 está localizado na quadra 411 em Samambaia Norte, foi inaugurado em outubro de 1992 e 

atende nos 3 turnos, sendo 18 turmas no matutino, 18 no vespertino e 10 turmas de EJA de 3º Segmento, no turno noturno. Por ser 

escola inclusiva, o CEF 411 atende 30 estudantes ENEE e, uma das maiores dificuldades encontradas, é o fato de que a escola não 

contar com sala de recursos e equipe, o que impossibilita o atendimento adequado aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais. Os alunos DI, DF e TGD são atendidos no CEF 407 e no CED 619. Os BV são atendidos no CEF 404. Já os alunos com 

transtornos específicos são atendidos no CED 123 e no CEF 412, mas não há vagas disponíveis para o atendimento de todos. Ou- 

tro agravante é a é distância dos locais de atendimento, fato que impede, ou muitas vezes, por falta de um membro da família para 

acompanhar o estudante, este acaba por não ir, prejudicando assim o seu desenvolvimento. A escola está localizada em uma área 

com bastante vulnerabilidade social. É comum estudantes morarem apenas com a genitora, ou e padrasto. Sendo que muitas vezes 

as mães saem para trabalhar muito cedo e só retornam à noite. E assim as crianças ficam sem o acompanha mento familiar, o que 

mailto:mariasales05@gmail.com
mailto:nileiacarvalho@gmail.com
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reflete em seu aprendizado. Felizmente a escola está bem organizada em suas coordenações pedagógicas, às terças e quintas 

acontecem as coordenações por área de conhecimento e às quartas-feiras as coletivas, que com a implantação dos ciclos se torna- 

ram momentos de formação, o que facilita no acompanhamento, bem próximo, do desenvolvimento dos estudantes. 

 
 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPON- 
 

SÁVEIS 

CRONO 
 

GRAMA 

AVALIAÇÃO 

Mapeamento 

institucional 

- Conhecer por 

meio de entrevis- 

 - Analisar as ca- 

racterísticas da 

escola, conhe- 

cendo, seus es- 

paços físicos, sua 

equipe gestora, 

corpo docente e 

discente, projetos 

e modalidades de 

ensino. 

-Identificar quais 

as premissas de 

ensino estão pre- 

- Participação, 

junto a equipe 

pedagógica no 

planejamento das 

ações pedagógi- 

cas. 

- Participação dos 

coletivas pedagó- 

gicassemanais. 

- Participação jun- 

to aos professo- 

res dasdeman- 

 Serviçode 

orientação 

Sempre que 

ocorrer de- 

manda. 

Analisar os níveis de 

desempenho e or- 

ganização do traba- 

lho pedagógico. 

 tas e escuta sensí- 

vel, pais, alunos e 

demais membros 

da comunidade 

escolar. 

- Proporcionar a 

participação da 

comunidade nos 

eventos promovi- 

dos pela escola. 

educacio- 

nal 

- Incentivar a famí- 
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 lia a participar dos 

conselhos de clas- 

se e dessa forma 

acompanhar o pro- 

cesso de aprendi- 

zagem dos seus 

filhos. 

 sentes nas práti- 

cas pedagógicas. 

das.    

-Verificar a parti- 

cipação e envol- 

vimento das famí- 

lias no acompa- 

nhamento dos 

seus filhos na 

escola e nas de- 

cisões pedagógi- 

cas. 
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Assessoria ao 

trabalho coletivo 

-Acompanhar ativi- 

dade de educação 

em saúde bucal, 

visando minimizar 

afastamentos de 

estudantes devido 

a problemas de 

saúde. 

- Reorganizar, por 

meio de amplo de- 

  - Ressignificar a 

práxis pedagógica 

com vista a me- 

- Realizar estudos 

junto aos profes- 

sores sobre as 

concepções de 

aprendizagem 

nas coordena- 

çõescoletivas. 

- Participação na 

elaboração e 

execução do 

PPP. 

- Participação nos 

eventos da esco- 

la. 

- Participação nos 

conselhos de 

classe. 

- Participação nas 

reuniões depais. 

 - Serviço 

de orien- 

tação 

educacio- 

nal. 

- Equipe 

gestora; 

- Coorde- 

nadores 

No decorrer 

do ano leti- 

vo e sem- 

pre que se 

fazer ne- 

cessários. 

Ocorrerá durante a 

realização dos even- 

tos promovidos pela 

escola, conselhos de 

classe e escuta sen- 

sível aos pais e alu- 

nos. 

lhoria da qualida- 

de do ensino. 

-Estar acessível 

aos anseios da 

equipe gestora e 

professores pro- 

curando sempre 

promover o en- 

volvimento de 

todos na busca 

da melhoria do 

ensino. 

- Contribuir na 

elaboração, pla- 

nejamento e apli- 

cação do PPP. 

pedagógi- 

cos. 
 bate com profissi- 

onais da educa- 

ção, o trabalho 

pedagógico bus- 

cando melhorar a 

qualidade do ensi- 

no 

- Promover a arti- 

culação pedagógi- 

ca em rede, bus- 

 cando parcerias  
- Participação em 
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 com outros órgãos.  atividades reali- 

zadas com alu- 

nos. 

   

Acompanhamen- 

to do processo de 

ensino. 

Acompanhar a im- 

plementação das 

diretrizes pedagó- 

gicas para os ciclos 

e participar da for- 

mação inicial e con- 

tinuada de profes- 

sores e demais 

membros da equipe 

pedagógica garan- 

- Acompanhar o 

processo de ensi- 

no e aprendiza- 

gem dosalunos. 

- Acompanhar a 

frequência dos 

estudantes. 

- Propor reflexões 

acerca dasde- 

- Avaliação junto 

aos professores 

sobre o rendimen- 

to dos alunos. 

- Contatar as famí- 

lias e informar so- 

brefaltas. 

- Solicitar a pre- 

sença dosrespon- 

- Serviço 

de orienta- 

ção educa- 

cional. 

Sempre que 

se fazer ne- 

cessário. 

- Semanal- 

mente na 

coordena- 

ção coletiva 

e por área 

de conheci- 

- Durante as avalia- 

çõesinstitucionais. 

- Nas avaliações bi- 

mestrais. 

- No retorno dado 

pelas famílias e estu- 

dantesatendidos. 
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 tindo assim as con- 

dições para sua 

implementação. 

mandas apresen- 

tadas pela comu- 

nidade escolar. 

-Realizar estudos 

sobre diretrizes de 

avaliação. 

sáveis quando se 

fizer necessário. 

- Elaborar relató- 

rios para os devi- 

dos encaminha- 

mentos. 

- Realizar atendi- 

mentos individuais 

e coletivos dos 

estudantes que 

apresentam algu- 

mademanda. 

 mento. 

 
- Nos conse- 

lhos de 

classe. 
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12.10 QUADROS PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO  E/OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS 
NA ESCOLA. 

12.10.1 MENTEATIVA 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
MENTE ATIVA 

 Criar hábitos e a cultura 

de estudos nos estudan- 

tes, para instigá-los na 

busca peloconhecimento; 

 Combater a evasão esco- 

lar; 

 Promover maior integra- 

ção escolar com a comu- 

nidadeescolar. 

. 

 Aplicação de provas se- 

manais de dois compo- 

nentes curriculares, pre- 

viamente agendados e in- 

formados aos pais e es- 

tudantes. 

 Ocorrerá com rodízio de 

horários para a aplicação 

para se evitar o compro- 

metimento das mesmas 

aulas. 

Direção, Coorde- 

nadores e profes- 

sores. 

Avaliações propos- 

tas semanalmente. 
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12.10.2 LEITURA EM AÇÃO 
 

PROJETO 

DE LEITURA 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 

LEITURA EM 

AÇÃO 

Formar leitores proficientes, levan- 

do-os a perceberem as imensas 

possibilidades de um texto e tudo o 

que nele está contido de conheci- 

mento e sabedoria desenvolvendo 

habilidades cognitivas, sensibilida- 

de humana e percepção de mundo. 

 O projeto Leitura em Ação 

será realizado pelos profes- 

sores de Língua Portuguesa 

e Projeto Interdisciplinar que 

adotarão livros de literatura 

compatíveis a faixa etária 

das turmas para serem tra- 

balhados durante o bimes- 

tre. 

 A cada capitulo lido serão 

realizadas atividades diversi- 

ficadas conforme perfil do 

leitor e do livro, como por 

exemplo, produção de reda- 

ção, nota reflexiva, criação 

de vídeo documentário, se- 

minário, mostra de dese- 

nhos/ imagens/fotos. 

Coordenadores e 

professores de 

Projeto Interdisci- 

plinar. 

Atividades propos- 

tas durante as au- 

las. 
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12.10.3 PROJETO TRANSIÇÃO 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
 
 
 

TRANSIÇÃO 

6ºs ANOS 

- Estabelecer ações que possam 

minimizar e/ou sanar os proble- 

mas advindos da transição de 

estudantes do 5º ano para o 6º 

ano do Ensino Fundamental com 

a utilização de métodos e estra- 

tégias que viabilizem um melhor 

rendimento escolar sob os as- 

pectos cognitivos e psicossociais 

dessa clientela. 

- 

- Promover ações que viabilizem 

melhor transição do estudante do 

5º ano para o 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

- Oportunizar aos estudantes do 

5º e 6ºanos do Ensino Funda- 

mental o aprendizado de compe- 

tências necessárias para que 

eles possam ter uma transição 

satisfatória para o 6º ano do En- 

sino Fundamental – Anos Finais, 

estando aptos a desenvolverem, 

eficientemente, novas habilida- 

des exigidas no ano em que es- 

tãoinseridos; 

- Selecionar atividades quepos- 

sibilitem o desenvolvimento de 

conteúdos significativos neces- 

 
 
 
 
 

Direção, coorde- 

nadores e profes- 

sores. 

 
 
 
 
 

Ano letivo de 2019. 
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  sários à aquisição de habilidades 

e competências que possibilitem 

a transição dos estudantes do 5º 

ano para o 6º ano; 

- Propiciar o contato entre os 

estudantes do 5º ano e os estu- 

dantes das escolas de 6º ano, 

bem como com a direção da 

Unidade Escolar sequencial, a 

fim de que eles possam obter 

uma nova concepção da realida- 

deescolar; 

- Estabelecer relações conjuntas 

para troca de experiências peda- 

gógicas entre professores de 5º 

e 6º ano para sanar e/ou minimi- 

zar os problemas causadores da 

repetência no 6ºano; 

- Oferecer suporte e/ou informa- 

ções, por meio de relatórios, so- 

breosestudantesdosanosen- 

volvidos,  contribuindo  parauma 

  



CEF 411 de Samambaia 91  
 

 
 

  melhor adaptação do educando 

com as competências e habilida- 

des exigidas no 6ª ano, facilitan- 

do a atuação do docente em sala 

de aula; 

- Compreender as relações de 

convivência entre os estudantes 

para interagir em diferentes gru- 

pos; 

- Construir uma relação de auto- 

confiança do estudante com o 

professor e os colegas de turma 

como forma de preparação para 

o enfrentamento de situações 

novas/adversas das vivenciadas 

no cotidiano do 5ªano. 
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12.10.4 JOGOS INTERCLASSE 
 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 
 
 
 

JOGOS 

INTERCLASSE 

. A realização desses jogos tem 

o objetivo geral de avaliar o grau 

de conhecimento dos estudantes 

com relação às modalidades 

desportivas desenvolvidas bem 

como a promoção da interação 

social entre os estudantes da 

escola. 

 - Avaliar o grau de conhecimento 

dos estudantes sobre as modali- 

dadesdesenvolvidas. 

- Promover interação social entre 

os estudantes daescola. 

- Promover atividades visando a 

quebra de rotina no ambiente 

escolar. 

- Incentivar a prática deativida- 

des saudáveis. 

 Coordenadores e 

professores. 

Durante o período 

dos jogos. 
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12.10.5 CIRCUITO DE CIÊNCIAS - FESTIC 
 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 

CIRCUITO DE 

CIÊNCIAS - 

FESTIC 

- Fomentar e divulgar as ativi- 

dades pedagógicas de cunho 

científico, tecnológico e cultural, 

realizadas por estudantes 

- O presente projeto será reali- 

zado por meio de questionários 

pesquisas, tabulação de dados, 

com orientação dos professores 

de Ciências, no início do 2º bi- 

mestre. 

- De acordo com as abordagens 

levantadas serão propostas hi- 

póteses de como solucionar 

possíveis situações onde o tema 

Bioeconomia estejaenvolvido. 

Todos os profes- 

sores. 

Professores, coor- 

denadores, supervi- 

são pedagógica e 

comunidade esco- 

lar. 
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12.10.6 INTERVALO CULTURAL 
 

PROJETO OBJETIVOS AÇÃO PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 

INTERVALO 

CULTURAL 

Envolver docentes e discentes 

de modo a ampliar o repertório e 

o acesso a arte em todas as su- 

asvariáveis. 

Diariamente, os intervalos uma 

turma, sob a supervisão do seu 

professor conselheiro, ficará res- 

ponsável pelas atividades que 

serão desenvolvidas no período. 

Podendo utilizar o sistema de 

som, pátio coberto, áreas inter- 

nas da escola, corredores e co- 

reto. Poderão ser convidadas 

atrações externas, desde que 

previamente agendadas e autori- 

zadas pela direção da escola. 

Coordenadores e 

professores con- 

selheiros. 

Mensalmente nas 

coordenações cole- 

tivas. 
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12.10.7 FESTEJOSJUNINOS 
 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 

FESTEJOS 

JUNINOS 

 Fomentar a cultura popu- 

lar brasileira, em sua es- 

sência, sendo multicultu- 

ral, a escola organiza es- 

se momento com arreca- 

dações de gêneros ali- 

mentícios, com doações 

por parte da comunidade, 

para que os estudantes 

possam participar de um 

evento com a participação 

dacomunidade. 

 Apresentar aos estudan- 

tes e à comunidade esco- 

lar as tradições populares, 

por meio de danças e co- 

midastípicas. 

 Arrecadar gêneros alimen- 

tícios e de higiene, para 

que sejam doados a famí- 

lias quenecessitem. 

 Divulgar a cultura através 

da ação pedagógica, atra- 

vés de trabalhos, seminá- 

rios. 

 Fomentar o envolvimento 

da comunidade escolar, 

por meio da interaçãoso- 

cial. 

Coordenadores e 

professores. 

Atividades propos- 

tas durante as au- 

las. 
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   Valorizar o momento pe- 

dagógico que acrescenta- 

rá, além da prática peda- 

gógica assimilada, o en- 

trosamento de professo- 

res, estudantes, pais e 

responsáveis, além de 

comerciantes locais que 

participam nasdoações. 
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12.10.8 TRILHANDOSABERES 
 

 
PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
 

TRILHANDO 

SABERES 

 

Promover o aprendizado e 

a permanência dos estudantes 

na escola, assegurando sua pro- 

gressão continuada das aprendi- 

zagens, consolidando as lacunas 

apresentadas em suas aprendi- 

zagens em relação à apropriação 

e consolidação do eixo integra- 

dor alfabetização, o que viabiliza- 

rá a sua autonomia no processo 

de ensino-aprendizagem, nas 

turmas dos Anos Finais, evitando 

a sua retenção e/ou abandono. 

 

 O atendimento inicial de- 

verá alcançar, prioritaria- 

mente, estes 54 estudan- 

tes já identificados, no 

contraturno, na sala de 

Multiuso. 

 
 Serão atendimentos indi- 

vidualizados e em grupos 

com atividades referentes 

às dificuldades encontra- 

das,    utilizando  material 

concreto para sistematizar 

Professor de 

Atividades 

exclusivo, com 

experiência em 

alfabetização. 

Atividades propos- 

tas no contraturno 

das aulas e durante 

as aulas do turno 

em que estão 

matriculados. 

 

Durante coletiva 

com os professores 

regentes do 6º ao 

9º ano. 

 os saberes pertinentes a 

cada  etapa  e 

intensifican- 

do a leitura por meio de  li- 
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  vros paradidáticos e didá- 

ticos adquiridos em parce- 

ria com as escolas de ori- 

gem. 

 
 O professor de atividades, 

com experiência em 

alfabetização, direcionará 

as ações que lhe são pró- 

prias de sua formação e 

prática, de forma a alcan- 

çar os objetivos deseja- 

dos. 
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12.10.9 SOLETRANDO - EJA 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
SOLETRANDO 

 O objetivo desse projeto é 

incentivar e motivar os 

educandos por meio de 

uma competição saudá- 

vel, visando a ampliar o 

vocabulário, compreensão 

do significado das pala- 

vras e ortografia correta 

das palavras. Sanar difi- 

culdadesortográficas; 

 Ampliar ovocabulário; 

 Despertar o interesse pela 

leitura e pela escrita corre- 

ta; 

 Compreender o significa- 

do daspalavras; 

 Fazer com que osestu- 

 Envolver todos os estu- 

dantes nacompetição; 

 Escolher as palavras de 

acordo com o nível da sé- 

rie e se possível em con- 

junto elaborar as mesmas 

listas para as respectivas 

series; 

 Expor o projeto soletrando 

para os estudantes e co- 

munidade que poderão ter 

acesso a ele (regulamen- 

to, objetivos, datasetc.); 

 Entregar fichas para cada 

professor com nomes dos 

estudantes para colocara 

pontuação; 

Professores de 

todos os compo- 

nentes curricula- 

res, coordenação 

edireção. 

 Apresentação do 

trabalho para 

coordenadores; 

 Apresentação 

cultural (para to- 

da aescola); 

 Apresentação 

sistematizada 

em sala deaula; 

 Elaboração e 

apresentação de 

folder. 
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 dantes tenham mais facili- 

dade na grafia correta das 

palavras; 

 Incentivar todos os estu- 

dantes aparticipar; 

 Conhecer algumas pala- 

vras do novo acordo orto- 

gráfico; 

 Desenvolver o espírito 

competitivo. 

 Trabalhar leitura, ditado e 

reescrita das palavras em 

sala deaula; 

 Juntar as palavras da 1ª e 

2ª etapa para a etapa fi- 

nal; 

 Premiar 1º, 2º e 3º colo- 

cados de cadasérie; 

 Divulgar por escrito em 

mural os nomes dos estu- 

dantescampeões; 

 Escolher em conjunto: 

professor e direção a 

premiação de cada turma, 

conscientizando que a 

premiação poderá variar 

de uma turma paraoutra. 
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12.10.10 PROJETO MULTIDISCIPLINAR - EJA 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

 
MULTIDISCIPLINAR 

 Incentivar a socialização dos 

estudantes; 

 Desenvolver a interdisciplina- 

ridade; 

 Desenvolver a oralidade e a 

escrita; 

 Conhecer as manifestações 

culturais. 

No início do semestre letivo, o 

grupo de professores, direção, 

coordenação, elege um tema 

gerador. O tema é levado aos 

estudantes os quais elegem 

subtemas. É eleito, entre os 

professores, dois orientadores 

por turma que coordenam a 

elaboração do trabalho. A 

apresentação acontece ao final 

do semestre letivo. 

Professores de 

todos os compo- 

nentes curricula- 

res, coordenação 

edireção. 

 Apresentação do 

trabalho para 

coordenadores; 

 Apresentação 

cultural (para to- 

da aescola); 

 Apresentação 

sistematizada 

em sala deaula; 

 Elaboração e 

apresentaçãode 

folder. 
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12.10.11 PROJETO DE REDAÇÃO - EJA 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

LEITURA E 

PRODUÇÃO 

DE TEXTO 

 Desenvolver o gosto e 

o hábito daleitura. 

 Proporcionar ao estu- 

dante informações e 

atualização. 

 Desenvolver temas 

transversais (integra- 

dora). 

 Desenvolver o exercí- 

cio da escrita visando 

às avaliações exter- 

nas. 

 Será realizado pela equi- 

pe gestora, coordenação 

e professores. Durante a 

semana pedagógica serão 

escolhidos 3 temas para 

serem trabalhados ao 

longo do semestre com 

todas os alunos. Os te- 

mas serão desenvolvidos 

por meio da leitura de tex- 

tos relacionados ao as- 

sunto e a exibição de ví- 

deos. 

 Após a leitura do texto e a 

exibição do vídeo, será 

realizada a produção de 

uma redação argumenta- 

tiva acerca do tema nos 

- Coordenação e supervi- 

são. 

A avaliação 

se dará na pers- 

pectiva formativa 

observando o pro- 

cesso de ensino- 

aprendizagem de 

cada estudante, 

para isso serão 

realizadas disser- 

tações argumenta- 

tivas. Objetiva-se 

assim,  melhorar 

os resultados de 

aproveitamento do 

rendimento esco- 

lar, a qualidade de 

vida das pessoas 

dacomunidade 
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  mesmos moldes das re- 

dações aplicadas no 

ENEM. A correção das 

redações será realizada 

com critérios rigorosos 

apontando os erros, que 

quando devolvidas aos 

alunos, estes poderão 

analisar quais são suas 

dificuldades. 

 em que vivem. 
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12.10.12 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS ENVOLVI- 

DAS NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Tem por finalida- 

de planejar, ori- 

entar e acompa- 

nhar as ativida- 

des   didático- 

pedagógicas,  a 

fim de dar supor- 

te à Proposta 

Pedagógica, 

promovendo 

ações que con- 

tribuam   para  a 

implementação 

das Orientações 

Curriculares da 

SEEDF em vigor. 

 Participar da elabora- 

ção, da implementação, 

do acompanhamento e 

da avaliação da Propos- 

ta Pedagógica da Uni- 

dade de Ensino. 

 Articular ações pedagó- 

gicas entre professores, 

equipes de direção as- 

segurando o fluxo de in- 

formações. 

 Propor ações educati- 

vas que visem ao avan- 

ço de estudos e à recu- 

peração do processo 

ensino-aprendizagem. 

 Direção; 

 Professores; 

 Orientador educa- 

cional; 

 Coordenação 

Regional de Ensi- 

no / UNIEB; 

 Estudantes e co- 

munidade escolar. 

Professores, 

orientador 

educacional, 

estudantes e 

comunidade 

escolar. 

Seguiremos o 

cronograma pre- 

visto no calendá- 

rio escolar do ano 

letivo de 2020, 

quanto às datas 

comemorativas e, 

fim/início dos bi- 

mestres. 

 Coordenações 

por área às ter- 

ças e quintas- 

feiras. 

 Coordenações 

coletivas às 

quartas-feiras. 

A avaliação será 

feita no decorrer 

do ano letivo pro- 

pondo reflexão 

avaliativa da equi- 

pe, objetivando 

redimensionar as 

ações pedagógi- 

cas. 
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