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“Você, eu, um sem-número de educadores 
sabemos todos que a educação não é a chave 
das transformações do mundo, mas sabemos 
também que as mudanças do mundo são um 
quefazer educativo em si mesmas. Sabemos 
que a educação não pode tudo, mas pode 
alguma coisa. Sua força reside exatamente na 
sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a 
serviço de nossos sonhos.”   (Paulo Freire). 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

A Proposta Pedagógica (PP) busca para seu ano letivo, os projetos, ações e 

atividades pedagógicas que irão auxiliar o processo de ensino-aprendizagem que a 

Unidade Escolar (U.E) estará desenvolvendo. Sua elaboração requer, para ser 

expressão viva de uma proposta coletiva, a participação de todos aqueles que 

compõem a comunidade escolar.  

 

O documento vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e um 

aglomerado de atividades diversas que muitas vezes não são aplicadas. Ele deve 

ser construído e vivenciado continuamente, por todos os envolvidos no processo 

educativo da escola e sua importância está no desenvolvimento de uma Unidade de 

Ensino que almeja uma educação eficiente e de qualidade, garantindo suas ações e 

objetivos.  

 

Assim, o Centro de Ensino Fundamental 418 de Santa Maria na (re) 

elaboração da sua PP contou com a participação de todos os envolvidos que 

compõem a comunidade escolar. Tal feito se concretizou com várias estratégias 

para envolvimento e participação de todos. Inicialmente formou-se uma comissão 

para organizar os trabalhos que foram discutidos na semana pedagógica. É 

importante registrar que a composição dessa comissão privilegiou a participação de 

todos os segmentos da Unidade de Ensino, ficando assim definida: Direção - 

Gabriela de Resende Lima da Silva, Cristiane Magdalena da Silva, Neviton Alex 

Meireles, Jeane de Oliveira Ferreira e Sérgio Rust. Coordenação - Alline Queiroz da 

Cruz, Ediones Henrique de C. França e Maria Deuzinha das Dores Lopes. 

Orientação Educacional/Sala de Recursos/Serviços de Apoio - Aparecida Inácia 

Magalhães, Débora de Oliveira Lira Ribeiro, Helena Cristina Ibiapina Carvalho, 

Renato Mendes Gomes e Raul Barbosa Vieira.  

 

Algumas estratégias que podem aqui ser citadas como peças-chave dessa 

(re) elaboração foram: mapeamento institucional, levantamento de fragilidades e 

potencialidades, debates acerca dos temas, função social da escola, avaliação e o 

trabalho pedagógico oferecido. 
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Temos o intuito de oferecer uma educação de qualidade à comunidade desta 

Unidade de Ensino, na qual a organização escolar pressupõe, do ponto de vista 

filosófico, a construção de diretrizes curriculares permeadas por princípios que 

devem inspirar o currículo e os projetos pedagógicos, que possibilitem o 

fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca, a formação de 

valores, o desenvolvimento como pessoa humana, a formação ética, o exercício da 

cidadania.  

 

Continuamos priorizando os princípios pedagógicos, estruturados sobre a 

interdisciplinaridade e a contextualização que vinculem a educação ao mundo do 

trabalho e à prática social, à compreensão de significados, à preparação para o 

exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas condições de 

vida e de organização social, ao relacionamento da teoria com a prática. 

 

Priorizamos os princípios da qualidade da educação, valorizando uma 

educação aberta a novas experiências, a novas maneiras de ser e a novas ideias; 

convivendo harmoniosamente com as diferenças e educando para a autonomia. 

 

É fato que uma proposta pedagógica deve ser dinâmica e atual para atender 

aos interesses e às expectativas evidenciados no processo. Nesse sentido, esta 

Unidade de Ensino promoverá avaliações e ajustes internos, anuais ou em qualquer 

momento que se fizer necessário, para mudanças, quando for o caso, dos princípios, 

das finalidades e dos objetivos institucionais. 

 

Por fim, a Proposta Pedagógica (PP) do CEF 418 deve se afirmar como um 

documento vivo e, por isso mesmo, coloca como uma de suas metas, promover um 

ambiente escolar propício ao desenvolvimento pleno do educando; 

oportunizando a participação da comunidade escolar, envolvendo todos os 

segmentos; procurando atingir melhores índices de aprovação com qualidade, para 

a maximização dos resultados, garantindo à valorização das habilidades do corpo 

docente, com transparência e autonomia.  
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É importante ressaltar que todo processo foi registrado em formulário 

específico (ata de reunião), no qual fica caracterizada a participação de todos e os 

depoimentos de servidores, contando ainda com fotos e documentos que 

enriquecem ainda mais o trabalho que foi articulado entre os participantes. 
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1. HISTÓRICO DA UNIDADE DE ENSINO 
 
 

A Unidade de Ensino aqui citada denomina-se como Centro de Ensino 

Fundamental 418 de Santa Maria, localizada na QR 418/518 A/E, conjunto J, lote 

01, às margens da BR 040, em Santa Maria Norte. Faz parte da Coordenação 

Regional de Ensino de Santa Maria e teve seu funcionamento autorizado pela 

portaria nº 100 de 11 de abril de 2005. 

 

A construção da escola iniciou-se no ano de 2004 e prosseguiu em 2005, 

atendendo a uma demanda da comunidade que residia na localidade, haja vista a 

inexistência de uma escola que atendesse a modalidade de ensino (1ª a 4ª série), 

uma vez que os estudantes tinham que se deslocar para estudar nas escolas 

situadas as quadras 116, 218 e 316. O primeiro ano letivo iniciou de forma 

conturbada, já que a construção do prédio não estava concluída. As aulas iniciaram 

em salas de aula cedidas pela Diretoria Regional do Gama, fazendo o trajeto em 

ônibus fornecidos pela SEEDF. No dia 14 de março de 2005, o prédio foi entregue à 

comunidade e assim as aulas passaram a ser ministradas no CEF 418, atendendo 

os segmentos de 1ª à 7ª Série do Ensino Fundamental de 08 Anos. 

 

 Neste mesmo ano, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

também iniciou a implantação do EF de 09 anos, em apenas algumas Regionais de 

Ensino, de forma ainda experimental, com a incorporação das crianças de seis anos 

de idade. Para tanto, criou-se o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA).  

 

No entanto, fica aqui registrado que somente em 21 de março de 2006 

ocorreu a inauguração do prédio do CEF 418, contando com a presença da 

Governadora da época, a excelentíssima senhora Maria de Lourdes Abadia. 

 
A Unidade de Ensino foi bem projetada, contando com 16 (dezesseis) salas 

de aula, laboratório de informática, sala de artes, laboratório de ciências, biblioteca, 

auditório, dentre outros. Porém, com a crescente demanda de estudantes, a Direção 

do CEF 418 de Santa Maria se viu obrigada a adaptar espaços que antes eram 

destinados a outros fins, para transformá-los em salas de aula, prejudicando o 

processo pedagógico da U.E.   
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Na intenção de melhorar a aparência e a qualidade do ambiente, surgiu a 

necessidade de arborização da escola. Assim, a professora Maria de Abadia Neri 

Sampaio, juntamente com os seus estudantes, e logo depois também a professora 

Geni Fátima Alves Nascimento e o professor Josué Mendes da Cruz, plantaram 

as árvores que hoje oferecem uma agradável sombra para os nossos estudantes e 

professores.  

 

Inicialmente a escola atuava com Ensino Fundamental de 1ª e 2ª fase e 

turmas de inclusão, atendendo cerca de 1.000 (um mil) estudantes. A U.E teve como 

seu primeiro Diretor, o professor Salatiel Pereira Silva e Vice-Diretor o professor 

Ademir Rodrigues Alves. 

 

A partir de 2006, passou a atender aos estudantes de seis anos do “Quando 

Mais Cedo” – QMC de Alfabetização. Atuou também com a 1ª fase (1ª a 4ª série) e a 

atendeu a estudantes na faixa etária de 07 a 14 anos. 

 

 No período de 2006 a 2007 teve como Diretor o professor Jeovany Machado 

dos Anjos e Vice-diretor João Batista Dias de Freitas.  

 

Outro fato marcante no ano de 2006 foi o concurso para escolha do nome da 

Sala de Leitura da escola. Ao final do evento e com uma bela inauguração que 

contou com doações de livros, feita pela comunidade, ficou então escolhido o nome 

“Mundo das Letras”. 

 

Um fato que marcou o ano letivo de 2007 foi a implantação na escola do 

Projeto de Educação Integral, com uma perspectiva de atendimento em tempo 

contínuo com duração de sete horas, para um grupo de estudantes da Unidade de 

Ensino. Porém, desde 2018, não oferecemos o referido Projeto, devido à falta de 

espaço físico e à grande demanda de estudantes. 

 

Ao final desse mesmo ano, o atual governador do Distrito Federal enviou à 

Câmara Distrital, o Projeto de Lei para a realização da “Gestão Compartilhada”, que 

foi votada e em seguida, sancionada pelo Governador José Roberto Arruda, sob o 
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número de 4036, de 25 de outubro de 2007 e publicada no DODF nº 207 de 

26/10/2007, p.1-4. Assim, candidatou-se o professor João Batista Dias de Freitas 

para o cargo de Diretor e a professora Geni Fátima Alves Nascimento para o cargo 

de Vice-Diretora. Nesse mesmo processo, os professores citados foram eleitos para 

o novo modelo de gestão da Secretaria de Estado de Educação. E assim, 

empossados no dia 07 de janeiro de 2008, permanecendo até o início do ano letivo 

de 2012. 

 

Em 2009, preocupados com a defasagem idade/série de alguns estudantes, a 

Direção do CEF 418 criou a Turma de Aceleração das Séries Iniciais (ASI), que 

teve como docente escolhido para desempenhar papel tão importante o professor 

Adilson dos Santos, e juntamente com ela, turmas regulares de 1° e 2° Ano do 

Ensino Fundamental de 09 Anos e 2ª, 3ª e 4ª Série do Ensino Fundamental de 08 

Anos. Em 2009 também foram implantados os Serviços de Apoio Especializado de 

Aprendizagem (SEAA) e o Serviço de Orientação Educacional (SOE). 

 

Em 2010 prosseguiu a turma de (ASI), com as turmas de 1°, 2° e 3° Ano do 

Ensino Fundamental de 09 Anos e 3ª e 4ª Série do Ensino Fundamental de 08 Anos. 

Nos anos letivos de 2010 e 2011, o CEF 418 realizou um Projeto de Pluridocência 

nas turmas de 4ª série, com o objetivo de preparar seus estudantes para 

ingressarem na segunda fase do Ensino Fundamental, que é quando os discentes 

sofrem com as adaptações, sendo a mais difícil delas a do tempo de permanência 

do professor em sala, que antes era de cinco horas, passando para, no máximo 

cinquenta minutos. 

 

Nesse ano assumiram a Direção, a professora Geni Fátima Alves 

Nascimento e a Orientadora Educacional Gabriela de Resende Lima da Silva, 

diretora e Vice-Diretora, respectivamente.  

 

Para o ano de 2013 foi sancionada a tão sonhada Lei da Gestão Democrática, 

onde foram eleitas, através de voto, como Diretora, a Orientadora Educacional 

Gabriela de Resende Lima da Silva e a professora Cristiane Magdalena da Silva 

como Vice-Diretora.  
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Outro fato marcante é o encerramento do ciclo do Ensino Fundamental de 08 

Anos. Passamos a atender os 1°, 2°, 3°, 4° e 5° Anos do Ensino Fundamental de 09 

Anos. Pensando em melhor atender os estudantes da Educação Integral neste ano, 

a atual gestão adaptou o refeitório, para oferecer melhor conforto aos discentes, e 

criou salas de vídeo na intenção de atender de forma diferenciada e com qualidade, 

os professores e estudantes.  

 

Em 2016, a Direção do CEF 418 foi reeleita, continuando Gabriela de 

Resende Lima da Silva como Diretora e Cristiane Magdalena da Silva como Vice-

Diretora. 

 

Em 2017, o CEF 418 atendeu estudantes do 1° ao 6° Ano, Programa Mais 

Educação, com 150 (cento e cinquenta) discentes, além do Projeto Educação com 

Movimento – Educação Física no Ensino Fundamental – anos iniciais. Este último 

tinha como finalidade precípua a ampliação das experiências corporais dos 

estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o 

professor Pedagogo e o professor de Educação Física. 

 

Um grande marco no CEF 418 ocorreu em 08/07/2017, em ocasião da 

Reunião de Pais e Mestres do 2° Bimestre, em que foi inaugurado o Espaço Cultural 

CANT’ARTE, no pátio principal da escola. Ocorreu um grande concurso de melhor 

NOME e melhor DESENHO que representasse o referido espaço. O evento contou 

com a participação da comunidade local e do Subsecretário de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação Educacional (SUPLAV), da Secretaria de Estado de 

Educação do DF (SEEDF), professor Fábio Pereira de Sousa.  

 

Em 2018, devida à demanda de estudantes de 04 e 05 anos de idade e por 

determinação da UNIPLAT, no que diz respeito à Estratégia de Matrícula, o 6° Ano 

foi remanejado para o CED 416 de Santa Maria e passamos a ofertar, também, os 1º 

e 2° Períodos da Educação Infantil, com 03 (três) turmas, além do 1° ao 5° Ano do 

Ensino Fundamental de 09 Anos.  
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Assim, visando a adequar a escola para atendimento aos estudantes de 

Educação Infantil, fez-se necessária a adaptação dos banheiros (masculino e 

feminino), com vasos sanitários pequenos, descargas em altura adequada, lavabos 

baixos e de fácil acesso e aquisição de bebedouros com tamanho adequado. 

 

Vendo a importância da brinquedoteca para melhorar o ensino e 

desenvolvimento dos estudantes, adaptamos as salas utilizadas antes pela 

Educação Integral, para serem utilizadas para tal fim. Hoje o espaço conta com 

vários brinquedos e jogos pedagógicos. Ao participar de jogos e atividades lúdicas, 

as crianças desenvolvem diversas habilidades motoras que interferem diretamente 

na sua aprendizagem.  

 

Tendo em vista a necessidade de atendimento a estudantes em defasagem 

idade-ano, foi criada em 2018, uma turma do Programa para Avanço das 

Aprendizagens Escolares (PAAE), atendendo estudantes alfabetizados dos 3° e 4° 

Anos do Ensino Fundamental.  

 

No mesmo ano, tendo em vista o fluxo constante de estudantes, pais e/ou 

responsáveis, fez-se necessária a alteração de entrada e saída dos discentes que 

utilizam o transporte escolar locado e particular. Assim, nossa estratégia para os 100 

(cem) discentes que utilizam os referidos meios de transporte foi transferir o tráfego 

dos mesmos para a saída de emergência (antigo portão de acesso). Crachás com 

identificação também foram confeccionados de forma a identificar os passageiros, 

com o nome da escola, do educando, da turma e do turno.  

 

Também em 2018, para que pudéssemos atender as demandas da Unidade 

de Ensino e visando a melhoria da qualidade dos serviços educacionais, uma vez 

que parte dos equipamentos que tínhamos, estavam danificados/sucateados e em 

péssimas condições de uso, fizemos a aquisição de computadores completos para a 

sala dos professores, impressoras, estabilizadores, caixa de som, aparelhos de som 

e televisores.  
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Parte desses equipamentos foi direcionada para a nossa sala de vídeo, 

localizada em um espaço próprio, na sala de leitura, com intuito de levar, através do 

uso dos audiovisuais e filmes, diversos conteúdos curriculares, possibilitando a 

ampliação do universo cultural dos nossos estudantes.  

 

Conta-se também com uma ampla e confortável sala de reforço com variados 

materiais pedagógicos, que possibilitarão aos estudantes e professores um trabalho 

diferenciado, visando aprofundar, praticar, rever ou fixar os assuntos, conteúdos e 

habilidades trabalhadas em sala de aula. 

 

Outra mudança significativa foi a transferência do serviço de merenda escolar 

para o refeitório, que antes era servida nas salas de aula. Hoje, os estudantes 

lancham com conforto, segurança e higiene.  

 

Para os servidores da portaria, que sofriam com o frio e a chuva devido à falta 

de estrutura adequada no atual local de trabalho, ocorreu a construção de uma 

guarita que serve de abrigo para os mesmos.  

 

Aderimos, também, no início do ano letivo de 2018, ao Programa Mais 

Alfabetização, instituído pela Portaria MEC nº 4, de quatro de janeiro de 2018, que 

visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, para 

fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes nos 1º e 2º anos do Ensino 

Fundamental, garantindo no turno regular a presença do assistente de alfabetização 

ao professor alfabetizador, por um período de cinco horas semanais.  

 

No Programa, todo professor regente contou com o apoio de um assistente de 

alfabetização para o desenvolvimento de atividades pedagógicas. Houve apoio do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com recursos específicos para a 

contratação desses assistentes e para a realização de atividades voltadas para as 

turmas de 1° e 2° Anos do Ensino Fundamental. Registra-se que o Programa em 

questão não pode ser desenvolvido no ano de 2019, devido ao não depósito de 

verba.  
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No entanto, nada seria executado de forma eficaz sem a colaboração de 

todos os profissionais de educação, seja da carreira de magistério, seja da carreira 

de assistência. O reconhecimento e valorização dos sujeitos em suas múltiplas 

dimensões fazem parte da nossa cultura.  

 

Contamos com Professores Readaptados em Assessoramento Pedagógico 

ocupando funções nas salas de coordenação, leitura e apoio pedagógico. 

Compreendemos que os referidos profissionais estão afastados de suas funções de 

origem, porém com possibilidades de desenvolver outras atividades de grande 

relevância para a Unidade de Ensino.  

 

Nesse sentido, afirmar a identidade do profissional readaptado pode contribuir 

para mudar o estigma social da desvalorização, a fim de buscar melhores condições 

de trabalho.  

 

A professora readaptada que atua na sala de leitura, além de organizar o 

espaço, tornando o ambiente atraente, representativo e dinâmico, atende com 

eficiência às necessidades dos estudantes e dos professores, estimulando o hábito 

da leitura.  

 

Já as professoras que atuam na sala de material pedagógico, organizam, 

controlam, confeccionam jogos e cuidam da guarda e empréstimo de todos os 

materiais utilizados em sala de aula.   

 

Contamos ainda com a colaboração de duas profissionais readaptadas, como 

apoio à coordenação. Uma por conta de auxiliar a equipe no atendimento aos pais 

e/ou responsáveis e outra, com um trabalho de excelência, dando suporte aos 

professores no acolhimento aos estudantes com problemas disciplinares.  

 

Em 2018, esta Unidade de Ensino participou do Programa “Eleitor do Futuro”, 

despertando, nos estudantes participantes, reflexões acerca dos seus direitos em 

um contexto social e interdisciplinar.  
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O grande desafio do Programa consistiu em fazer a inclusão social, política e 

econômica, de forma que os estudantes tivessem uma participação política 

consciente, livre e democrática. 

 

Em 2019, continuamos com o Projeto “Eleitor do Futuro”, agora com outro 

nome: “Projeto Inclusão Social desde a Infância”, destinado aos estudantes da 

pré-escola da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e teve como 

objeto a realização de um processo eleitoral na unidade de ensino, semelhante ao 

pleito oficial em todas as suas etapas.  

 

No ano letivo de 2020, em continuidade aos trabalhos, o CEF 418 participará 

do programa “Inclusão Social desde a Infância”, destinado aos estudantes da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, tem como objetivo discutir 

temas de inclusão social e cultural,  por meio da associação dos personagens do 

folclore brasileiro com temas sociais contemporâneos. A execução das atividades 

pedagógicas é realizada na unidade escolar que apresentará os personagens do 

folclore, candidatos à presidência e suas respectivas propostas. Ao término da 

campanha, é realizada a eleição, similar ao pleito oficial, em que os estudantes, 

utilizando um título eleitoral fictício e com uso de urna eletrônica, votam no candidato 

que abordou o tema que ele julga prioritário para sua escola ou comunidade. 

 

O CEF 418 de Santa Maria foi selecionado dentre as escolas prioritárias para 

participar do Projeto: “Escolas que Queremos. O Projeto trata-se de uma das 

principais iniciativas da Secretaria de Educação do Distrito Federal para os próximos 

quatro anos, que tem por objetivo dedicar um olhar especial a 185 escolas da rede 

pública de ensino, com o intuito de melhorar os índices de aprendizagem, reduzir as 

taxas de abandono e reprovação e valorizar os profissionais da educação. 

 

Desse modo, além de democratizar o processo de construção do programa, a 

análise das Regionais de Ensino possibilitou a incorporação de elementos adicionais 

à decisão, tais como necessidades de melhoria na infraestrutura, de recursos 

humanos e financeiros. Segue abaixo a organização da proposta: 
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Em reunião extraordinária ocorrida em 21/03/2019, com a presença dos 

professores, grupo gestor e demais servidores, foi discutido sobre o Programa 

“Escolas que queremos”. A Direção expôs o referido projeto a todos, explicando o 

motivo pelo qual o CEF 418 de Santa Maria compôs a relação do Projeto “Escolas 

que Queremos”. Depois da exposição do programa, foi aberto para que os docentes 

pontuassem sobre os problemas ocorridos na Unidade de Ensino e para que 

aprovassem a participação da Unidade Escolar. O projeto foi aprovado no ano letivo 

de 2019 e continuará em desenvolvimento em 2020. Porém, cabe deixar aqui 

registrado que não houve efetivação do que foi proposto, com exceção de pontuais 

ações, até o momento. 

 

Elencamos abaixo, os pontos pedagógicos principais propostos pelo Projeto e 

as ações pontuais que conseguimos executar até o presente momento, em nossa 

Unidade de Ensino, como a disponibilização de material pedagógico específico para 

as escolas participantes: as avaliações bimestrais foram efetivamente 

realizadas; recebemos livros didáticos em consonância com o Projeto a ser 

distribuído aos estudantes no corrente ano letivo;  

 

A implantação de projetos e experiências pedagógicas exitosas nas escolas 

participantes do programa: em 2019 conseguimos realizar todos os projetos 

propostos pela Unidade de Ensino, porém, em 2020, tendo em vista o período 
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crítico devido à Pandemia do COVID-19, não conseguimos, ainda, dar 

continuidade aos projetos propostos; 

 

Prioridade na nomeação e realocação de profissionais para as escolas 

contempladas: recebemos em nossa Unidade de Ensino, três novos servidores 

que vem somando na execução dos trabalhos, a saber: mais um orientador 

educacional, um psicólogo e um apoio administrativo;  

 

Estamos no aguardo da continuidade do Projeto em nossa Unidade de 

Ensino, por parte da Secretaria de Estado de Educação, com a execução e 

cumprimento das metas propostas no “Escola que queremos”.  

 

No ano letivo corrente, as aulas na Rede Pública de Ensino do DF 

começaram em 10 de fevereiro e foram interrompidas no mês seguinte, através de 

Decreto do Governador, devido à Pandemia Covid-19.  Em março, após dois dias de 

ponto facultativo, o recesso do meio do ano foi antecipado e ocorreu de 16 a 

31/03. No dia 05 de junho de 2020, os professores retornaram, porém em 

teletrabalho. Estamos aguardando a formalização do novo calendário escolar para 

as aulas remotas, que terão início no dia 13/07/2020. As aulas presenciais só 

retornarão quando da certeza de que a pandemia está sob controle e não oferecer 

mais riscos à comunidade escolar.  

 

Embora seja considerada uma situação de risco, há diversas ações sendo 

construídas por esta Unidade de Ensino nesse momento e é por isso que a gestão 

da comunicação é de extrema importância. Há de se considerar todas as realidades 

encontradas na escola, entre estudantes que têm acesso à nutrição adequada em 

casa, e as que tinham na merenda escolar a única refeição do dia, entre as que têm 

computador e um local adequado para estudar em casa, e as que não tem acesso à 

internet. Esse momento está nos mostrando que qualquer saber só faz sentido se 

estiver ancorado em valores universais como direitos humanos, empatia, 

solidariedade, e se estiver conectado às necessidades reais das pessoas e seus 

contextos. Estamos todos juntos nessa!  
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No processo de elaboração da Proposta Pedagógica surge o momento de 

discussões e debates sobre a escola que se tem e a escola que se quer. Nesta 

discussão, o Conselho Escolar deve se fazer presente de forma a garantir sua 

participação efetiva no planejamento e desenvolvimento da PP, acompanhando todo 

o processo, sempre levantando questões sobre “A garantia da unidade do trabalho 

escolar como condição para uma educação emancipadora que é, por origem, 

democrática e de qualidade” (Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares - Conselho Escolar e a aprendizagem na escola – 2004). 

 

Assim, o Conselho Escolar do CEF 418 de Santa Maria, eleito 

democraticamente por todos os membros da comunidade escolar nos termos da Lei 

de Gestão Democrática n° 4.751/2012, aos 24 dias do mês de julho do ano de dois 

mil e dezessete, é composto pelos seguintes segmentos: membro NATO (Diretora), 

Carreira Magistério – professores, Carreira Assistência à Educação e segmento pai, 

a saber: 

 

Segmento                                                                                    Nome 
Membro Nato:                                            GABRIELA DE RESENDE LIMA DA SILVA 
 
Segmento                                                                                    Nome 
Carreira Magistério:                                EDIONES HENRIQUE DO CARMO FRANÇA 
Carreira Magistério:                                                          BRÁULIO ROCHA BATISTA 
 
Segmento                                                                                     Nome 
Carreira Assistência:                                                             LENI FEITOZA DA SILVA 
 
Segmento                                                                                     Nome 
Responsáveis:                                                         MARIA APARECIDA DO AMARAL 
Responsáveis:                                                               IVANETE COSTA MEDEIROS 

 
 

Em 2020, continuamos com os mesmos membros do Conselho Escolar 

eleitos no ano letivo de 2017.  

 

No final de 2019, aconteceu o Processo Eleitoral para a escolha de Diretor e 

Vice Diretor, com Chapa Única, onde a Direção do CEF 418 foi reeleita, continuando 

com Gabriela de Resende Lima da Silva como Diretora e Cristiane Magdalena da 

Silva como Vice-Diretora. 

Em 2020, continuaremos a ofertar a Educação Infantil (1° e 2° Período) e o 

Ensino Fundamental I (1°, 2°, 3°, 4° e 5°), conforme Estratégia de Matrícula vigente.  
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1.1. Identificação da Unidade 
 
Centro de Ensino Fundamental 418 de Santa Maria-DF. 

CNPJ: 08405168/0001-99 

Endereço: QR 418/518 - conjunto J - lote 01 -  A/E Santa Maria-DF - Cep: 72548-760 

Telefone: (61) 3901-6610 

Nível de Ensino Ofertado: Ensino Fundamental de 09 Anos e Educação Infantil 

Localização: Zona Urbana 

E-mail: cef418santamaria@gmail.com – secretariacef418@gmail.com  

Coordenação Regional de Ensino: Santa Maria 

Autorizado pela Portaria nº 100, de 11 de abril de 2005 

INEP: 53014294 

Lotação SIGRH: 990280000019 

Turnos de Funcionamento: Matutino e Vespertino 

 
 
1.2. Dados da Mantenedora 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Sede I: SBN Quadra 02 Bloco C – Edifício Phenícia – CEP: 70.040-020 

Sede II: Módulo D, SGAN 607 – Asa Norte, Brasília – DF, 70850-070 

Sede III: SIA SAPS, Lote E, Área Especial – Brasília, DF – CEP: 71215-000 

Telefone: (61) 3901-3185 – (61) 3901-2343 – (61) 3901-23185 

E-mail: gabinete@se.df.gov.br 

Utilidade Pública: Promoção e administração do Ensino Público no Distrito Federal. 

 
1.3. Total geral de estudantes por modalidade de ensino, no ano letivo de 2020: 
 
Ensino Fundamental de 09 Anos – Séries Iniciais/Educação Infantil: 

ANO TOTAL DE ESTUDANTES 
I  PERÍODO - Educação Infantil 69 
II PERÍODO - Educação Infantil 66 
1° ANO - Ensino Fundamental I 180 
2° ANO - Ensino Fundamental I 161 
3° ANO - Ensino Fundamental I 192 
4° ANO - Ensino Fundamental I 145 
5° ANO - Ensino Fundamental I 154 

TOTAL DE ESTUDANTES EM 02/03/2020:  967 
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1.4. Perfil da Escola, caracterização e desempenho - Estrutura Física e  
        Instalações: 
 
 16 salas de aula construídas para esse fim; 
 05 salas de aula adaptadas para sala de aula; 
 01 secretaria; 
 01 sala para a supervisão administrativa e mecanografia, adaptada para esses fins; 
 01 sala para supervisão pedagógica; 
 01 sala para a coordenação; 
 02 depósitos pedagógicos; 
 01 sala para direção; 
 01 sala para professores; 
 02 copas; 
 01 sala de vídeo, adaptada para esse fim; 
 01 cozinha; 
 01 deposito para gêneros alimentícios; 
 01 sala para o Serviço de Orientação Educacional; 
 01 banheiro feminino para professoras; 
 01 banheiro masculino para professores; 
 02 banheiros femininos para as alunas; 
 02 banheiros masculinos para os estudantes; 
 02 banheiros para estudantes com necessidades especiais; 
 02 banheiros para servidores; 
 01 sala para servidores; 
 01 depósito e sala de vigias; 
 01 sala para leitura; 
 01 laboratório de informática; 
 01 sala para reforço escolar; 
 01 sala de recursos (adaptada); 
 01 sala da equipe de apoio especializado (adaptado); 
 02 banheiros para educação física; 
 02 almoxarifados; 
 01 quadra de esportes coberta; 
 01 sala (adaptada) para atendimento à Educação Infantil, como brinquedoteca; 
 01 refeitório; 
 02 guaritas para porteiros. 
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1.5. Quadro de Pessoal 
 

O CEF 418 de Santa Maria conta, neste ano de 2020, com 43 professores 

efetivos. Destes, temos: 01 Diretora, 01 Vice-Diretora, 01 Supervisora Pedagógica, 

02 Orientadores Educacionais, 02 professores pedagogos na Sala de Recursos, 02 

professores pedagogos, sendo uma readaptada, e uma psicóloga na Equipe de 

Apoio à Aprendizagem, 03 coordenadoras para auxílio das atividades docentes no 

Ensino Regular, 07 professoras readaptadas, 14 professores de contrato temporário, 

14 servidores efetivos da Carreira de Assistência à Educação, sendo que 03 desses 

são monitores da Educação Especial. 

 

A equipe de Gestão conta com 01 Diretora, 01 Vice-Diretora, 01 Chefe de 

Secretaria; 01 Supervisora Pedagógica e 01 Supervisor Administrativo.   

 

A equipe da secretaria escolar conta com 01 Chefe de Secretaria (Técnico de 

Gestão Educacional – Secretário Escolar), 01 auxiliar (Agente de Gestão 

Educacional – Limpeza), devidamente habilitados e um estagiário. Na portaria 

contamos com 03 (três) servidoras.  

 

Os serviços de merenda e conservação e limpeza são terceirizados, sendo o 

primeiro com 11 funcionários e o segundo com 04 servidores, os quais se dedicam 

40 horas semanais aos serviços que lhes são atribuídos.  

 

 Contamos ainda com 03 monitores efetivos e 11 Educadores Sociais 

Voluntários, os quais prestam serviços no Ensino Especial, nos períodos matutino e 

vespertino. O total de servidores da Unidade de Ensino soma 103 profissionais, 

conforme quadro a seguir: 
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1.6. Equipe Gestora 
 

CARGO SERVIDOR 
DIREÇÃO GABRIELA DE RESENDE LIMA DA SILVA 
VICE-DIREÇÃO CRISTIANE MAGDALENA DA SILVA 
CHEFE DE SECRETARIA NEVITON ALEX MEIRELES 
SUPERVISORA PEDAGÓGICA JEANE DE OLIVEIRA FERREIRA 
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SÉRGIO RUST 

 
1.7. Coordenadores Pedagógicos 
 

CARGO SERVIDOR 
1° e 2°: MARIA DEUZINHA DAS DORES LOPES 
3° ANO: ALLINE QUEIROZ DA CRUZ 
4° E 5° ANO: EDIONES HENRIQUE DO CARMO 
SUP. À COORD.(ED. INFANTIL) ELISABETE PEREIRA BARROS BELARMINO 
SUP. À COORD.(ATEND. AOS PAIS) ELISABETE DE SOUZA DORNELAS DA COSTA 

 
1.8. Quadro de Servidores 

CARREIRA MAGISTÉRIO 
ADILSON DOS SANTOS 

ADRIANA BRITO DE OLIVEIRA 

ALLINE QUEIROZ DA CRUZ 
AMAURI SANTOS DE SOUZA 

ANA CRISTINA COELHO DE MELO 

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA SILVA 

ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO 

ANDRESSA CAROLINE GONÇALVES DE PAIVA TEIXEIRA 
APARECIDA INACIA MAGALHAES 
CELIA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR ASTORGA 
CLAUDENE AGUIAR DE ARAUJO 

CLEIDE REIS DE ALMEIDA 

CRISTIANE CARLOS SANTOS 

CRISTIANE MAGDALENA DA SILVA 

DEBORA BARBOZA RIBEIRO 

DEBORA DE OLIVEIRA LIRA RIBEIRO 

DEYMI SONY DOS REIS ALVES 

DINORAH MEDEIROS RAMOS 
EDIONES HENRIQUE DO CARMO 
EDITE MOREIRA LIMA DE SOUSA 
ELISABETE DE SOUZA DORNELAS DA COSTA 
ELISABETE PEREIRA BARROS BELARMINO 

EVA PIRES DE MORAIS  

FRANCISCO NUNES DE SOUZA 

GABRIELA DE RESENDE LIMA DA SILVA 
GUTEMBERG SÁ ARAUJO DE SOUTO 
HELENA CRISTINA IBIAPINA CARVALHO 
HELIANA ROSA DO CARMO DAMASCENO VIDAL 
IZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA 
JANAINE AZEVEDO DA COSTA 
JEANE DE OLIVEIRA FERREIRA 
JOSÉ ORLANDO RODRIGUES DE BARROS 

JOSUE MENDES DA CRUZ 
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JULIANA CRISTINA FERNANDES BATISTA 

JULLIANA KUTCHENSKI OLIVEIRA 

KELVIN JÚNIO PEREIRA DOS REIS 

KLEIDE SILVA GONCALVES MELO 

LUCIA LUIZA CASSIMIRO MENDES 

LUCIANA MARTINS VIEIRA BORGES 

MANOEL COSTA FERREIRA 

MARCELA GOMES SOUZA 
MARIA ALINE BATISTA DOS SANTOS 

MARIA DA CONCEICAO SILVA SOARES 

MARIA DE FÁTIMA LIMA CÂNDIDO BARROS 

MARIA DEUZINHA DAS DORES LOPES 

MARIA ESTER MEDEIROS LIMA 

MARTA SANTANA DO ESPIRITO SANTO  

MERIANE BALBINO NORBERTO 

MICHELE RIBEIRO ARAUJO LIMA 
NARAYANE OLIVEIRA BARBOSA MEDEIROS 

PATRÍCIA MARIA VIEIRA TRINDADE 

RAUL BARBOSA VIEIRA 

RAYELLE LORRANE ULISSES DA SILVA 

RIVELINO JOSÉ DOS SANTOS 

ROBERTHANY FERREIRA MATOS 

ROSIMERE DE JESUS CORREA 
SAMÍRAMYS LEMOS DE SOUZA 

SARA DE ARAUJO FEITOSA 

SHISLEY HONÓRIO CAIRES RIBEIRO 

SIMONE JOSE DE CARVALHO 

TÂNIA MACIEL AGUIAR 

WESLEI GARCIA DE PAULO 

CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 
NEVITON ALEX MEIRELES 
SÉRGIO RUST 
MARLEIDE ALVES RABELO 
CLEANE DA SILVA SANTIAGO 
MARINALVA MÁCARIO DA SILVA 
ROGIS DAS NEVES NUNES 
DEUSIMAR GOMES 
JOÃO ANDRADE LIMA 
MARTINHO FERREIRA SERPA 
HILDEBRANDO SOUTO SOUZA 
LUISA MARIA SOUSA DIAS 

PROFISSIONAIS DA SALA DE RECURSOS 
APARECIDA INACIA MAGALHAES 
HELENA CRISTINA IBIAPINA C. BARBOSA 

PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE APOIO A APRENDIZAGEM 
RAUL BARBOSA VIEIRA 
CELIA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR ASTORGA 
MARIA ESTER MEDEIROS LIMA 

PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
DEBORA DE OLIVEIRA LIRA RIBEIRO 
RENATO MENDES GOMES 

SALA DE LEITURA 
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CLAUDENE AGUIAR DE ARAÚJO 
EDITE MOREIRA LIMA DE SOUSA 

TECNICOS DE GESTÃO EDUCACIONAL/MONITOR 
EDILENE APARECIDA LISBOA DO NASCIMENTO 
PAULO HENRIQUE CABRAL DE AGUIAR 
THAINÁ CAROLINE ELETO 

APOIO PEDAGÓGICO 
DINORAH MEDEIROS RAMOS 
LUCIA LUIZA CASSIMIRO MENDES 
 
 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
CHIRLANY BRAZ DE SOUZA PAZ 
CLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA 
ESMERALDA DA COSTA SANTANA 
IVANETE COSTA MEDEIROS 
JOSÉ ROBERTO DA SILVA ARAUJO 
KAIO VINICIUS DA SILVA 
KELLY CRISTINA MARCELINO 
MARIA APARECIDA DO AMARAL 
ROBERVALDO PAZ RODRIGUES 
ROSA ALVES FERREIRA 
SEVERINO DE ANDRADE RIBEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: MONITORES DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO/ESTAGIÁRIO 

ALAÍDE RODRIGUES DE SOUZA DIAS 
ANDRÉ CUSTODIO LEAL SOUZA 
ANGELA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES  
BRUNA GONÇALVES DA SILVA 
DAVID ISAAC MENDES DA SILVA 
FERNANDO DE ABREU LIMA 
IVONETE PEREIRA DA SILVA 
JOSEFA CLÁUDIA OLIVEIRA SANTOS 
MARIA CELMA REZENDE DE BRITO 
OMERINDA DOS SANTOS PEREIRA 
PATRICIA GOMES DA SILVA 
JHONATHAN EMANUEL RODRIGUES DA SILVA 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHA 
ADALGIZA DA CONCEIÇÃO FARIAS FERREIRA 
LUSINEIDE GOMES DA SILVA 
MARILENE HONORATO DOS SANTOS 
VANDA GAMBI 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

Conhecer a comunidade e os desafios de aprendizagem dela é essencial para 

que a PP não só contenha a identidade local, mas trace diretrizes condizentes com o 

presente e futuro da instituição. Buscar informações significativas para melhor 

desenvolvimento na realização do processo educativo faz parte das preocupações 

diárias dos profissionais desta Unidade de Ensino.  

 

Devido às mudanças que ocorrem a cada ano, sentimos a necessidade de 

aplicação de uma nova pesquisa institucional, para elaboração da nova Proposta 

Pedagógica. Através de reuniões com professores, pais e/ou responsáveis e 

comunidade, elaboramos e aplicamos um formulário para colher dados estatísticos 

das famílias que são de fundamental importância para delimitação de ações e 

estratégias. A pesquisa abrangeu moradia, escolaridade, renda, dentre outros. 

Participaram do preenchimento do questionário 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

famílias. A seguir, serão apresentados os resultados que apontam contribuições que 

podem desencadear ações e reflexões na aproximação entre a comunidade e a 

escola.  

 

No que diz respeito ao local de moradia, a pesquisa apresentou que 64 % da 

comunidade escolar mora em Santa Maria, seja norte ou sul, 30% possuem 

residência no recém inaugurado Condomínio Total Ville, 4% no Entorno de Brasília e 

2% no Núcleo Rural/Chácaras.  

 

Quanto ao grau de instrução da comunidade do CEF 418 de Santa Maria, 

diagnosticou-se que 42% possuem nível médio completo, 15% fundamental 

incompleto, 18% nível médio completo, 12% Ensino Superior, 6% fundamental 

completo, 4% outro tipo de escolaridade e 3% com pós-graduação.  

 

Observa-se que a maioria dos pais/responsáveis possui nível médio 

completo, porém existe uma dispersão grande entre os vários níveis educacionais, 

demonstrando uma heterogeneidade que, em geral, oscila para uma escolaridade 

menor que a conclusão do Ensino Médio. Sendo assim, pode-se considerar que 
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alguns pais e/ou responsáveis não conseguem ajudar os filhos nas tarefas de casa, 

justamente por causa da defasagem na escolaridade dos mesmos.  

 

Com relação à cor declarada, 52% se consideram parda, 24% branca, 21% 

negra, 2% ignorada e 1% de raça indígena. No que diz respeito ao Estado Civil, 39% 

da comunidade é casada, 38% solteira, 12% amasiada, 8% divorciada e 3% viúva.  

 

No quesito idade dos pais/responsáveis, a pesquisa apontou que 27% têm de 

29 a 33 anos, 22% de 34 a 38 anos, 17% de 24 a 28 anos, 12% de 39 a 43 anos, 

8% de 44 a 48 anos, 6% de 18 a 23 anos, 3% de 49 a 53 anos, 3% de 54 a 58 anos 

e 2% de 59 anos ou mais. Isso nos leva a concluir que nossa comunidade escolar é 

formada por pais jovens. Esse ponto servirá como determinante nas estratégias 

específicas de envolvimento com a comunidade. 

 

Quanto ao tipo de moradia, a presente pesquisa apontou que 43% possuem 

casa própria, 40% alugada, 11% outro meio de residência e 6% em financiamento.  

 

Este outro meio de moradia, subentende-se que moram de favor na casa de 

algum familiar. Esse resultado talvez justifique a grande rotatividade de estudantes 

que temos em nossa escola. 

 

No que se refere ao quantitativo de pessoas que moram na residência, 

percebeu-se que 31% possuem 04 moradores na casa, 29% 05, 15% 03, 10% 06, 

6% 07, 4% 08, 2% 10 ou mais, 2% 02 e 1% 09 residentes.   

  

Quando o assunto é empregabilidade, foi questionado sobre o quantitativo de 

pessoas que possuem emprego, a saber: 54% dos respondentes estão empregados 

e 46% desempregados.  

 

É importante salientar que a baixa renda familiar gerada pelo desemprego e 

pelos subempregos ocasionam vários problemas sociais como desestrutura familiar, 

alcoolismo, falta de higiene e alimentação inadequada.  
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Quanto ao local de trabalho da comunidade, descobriu-se no diagnóstico que 

48% trabalham em Brasília, 33% em Santa Maria, 12% em outra localidade, 4% 

Entorno e 3% no na Região Administrativa do Gama.    

 

A atuação dos pais e/ou responsáveis continua deixando ainda a desejar, de 

acordo com algumas evidências. Um fato que devemos levar em consideração, pode 

ser o alto índice de responsáveis que trabalham em Brasília, o que reflete na 

carência dos mesmos na interação com a Unidade de Ensino. A participação ativa 

dos pais e/ou responsáveis, acompanhando e incentivando seus filhos nos estudos, 

revelando sua confiança no projeto educacional, na história e nos profissionais 

dessa Unidade de Ensino, deve ser um elemento preponderante para o êxito da 

aprendizagem do estudante.  

 

A justificativa de muitos é que a distância os impede de estarem mais 

presentes na vida escolar de seus filhos e que a maioria das empresas privadas não 

aceitam ou não sabem do abono instituído pela Lei Federal n° 8069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), no Art. 129, Inciso V, bem como a Lei Distrital n° 449/93, 

que prevê que todos têm o direito a este benefício.     

 

No que diz respeito à Renda Familiar, foi observado que 82% da comunidade 

recebem de 01 a 03 salários mínimos (R$ 1.045,00 a 3.135,00), 10% não possuem 

nenhum tipo de renda, 6% de 03 a 05 salários mínimos e 2% ganham remuneração 

acima de 05 salários.  Assim, conclui-se que em média, a renda per capita é de até 

três salários mínimo. 

 

O comércio é um aspecto importante na comunidade, porém ainda há uma 

grande incidência de desemprego. Diante disso, muitas pessoas sobrevivem com 

ajuda do Governo, outras prestam serviços de diaristas, outras são funcionários 

públicos, comerciantes, professores, agentes de saúde, vendedores ambulantes, 

etc. 

 

   Constituída em uma boa parte por famílias de prole numerosa, apresenta 

razoável percentual de famílias incompletas (pais ausentes / famílias sustentadas 
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apenas pelas mães), com grau de instrução variando entre não alfabetizados a 

graduados; ainda com o agravante de terem que se deslocar para o centro de 

Brasília em busca de emprego, ou, comumente, para os chamados “bicos”, devido à 

inexistência de infraestrutura e oferta de trabalho na própria região administrativa. 

Podemos concluir que se trata de uma comunidade de médio e baixo nível 

socioeconômico, com universo cultural bastante diferenciado. 

 

 Quanto ao responsável financeiramente pela família, percebeu-se que o 

sustento da casa é relativamente dividido, sendo que 35% são do sexo masculino, 

34% do sexo feminino e 31% sustentam juntos, a família. A região administrativa de 

Santa Maria é composta de aproximadamente 120.000 (cento e vinte mil) 

habitantes. Há uma grande rotatividade de moradores, porém observa-se uma 

grande construção de casas populares. 

 

A cidade é fruto de um grande programa de distribuição de lotes realizado 

pelo governo do Distrito Federal. Assim como outras demais regiões administrativas 

do DF, Santa Maria nos primeiros anos, era dotada de pouca infraestrutura urbana, 

que aos poucos foi sendo consolidada. Hoje, a cidade tem quase 100% de asfalto. 

 

Em 2011, surgiu o Condomínio Total Ville, trazendo mais moradores à Região 

Administrativa. Com cinco quadras divididas em blocos, com apartamentos para 

beneficiários do Minha Casa, Minha Vida e para compradores, o espaço foi 

construído e loteado pela Direcional Engenharia. 

 

A religião predominante é a cristã. Na área de saúde pública a população 

beneficia-se com dois postos de saúde e um hospital. Em questão de segurança 

existe um batalhão da polícia militar e uma delegacia da polícia civil. No entanto a 

segurança é um ponto que deve ser intensificado na cidade devido ao grande 

número de ocorrências. 

 

No que diz respeito quanto ao tipo de Programa Social recebido pelas 

famílias, o gráfico abaixo aponta que apenas 32% recebem o Bolsa Família. A 
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frequência é controlada através do Projeto Presença, pelo Secretário Escolar, de 

acordo com o quantitativo de dias letivos no mês.   

 

 Os programas de transferência de renda têm garantido a retirada de um 

número relevante de famílias das condições de pobreza e extrema pobreza, 

proporcionando a redução da desigualdade de renda e certa melhoria das condições 

de vida. Porém, o número de famílias desta comunidade que precisa e ainda não 

recebe o benefício ainda é grande. 

 

Quanto aos servidores da Carreira de Magistério do CEF 418 de Santa Maria, 

tivemos 46 (quarenta e seis) respondentes, onde a pesquisa apontou, com relação 

à cor declarada, que 39% dos professores são da raça branca, 33% parda e 28% 

negra. No que diz respeito ao Estado Civil, 65% dos professores são casados, 28% 

solteiros, 5% divorciados e 2% amasiados.  

 

Quanto ao tipo de moradia, 54% possuem casa própria, 17% alugada, 22% 

financiada e 7% outro meio de residência. Em referência ao local de residência, 50% 

moram no Distrito Federal e 50% no entorno, abrangendo as cidades de Valparaíso, 

Cidade Ocidental e Luziânia, localizadas no Estado de Goiás.  

 

Quanto ao grau de instrução dos professores do CEF 418 de Santa Maria, 

diagnosticou-se que 33% possuem graduação, 65% com pós-graduação e 2% com 

especialização. Neste indicador, podemos acompanhar que um grande número de 

professores possui pós-graduação na área de atuação.  

 

No que diz respeito ao tipo de vínculo na Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, constatou-se que 61% dos professores são efetivos e 39% são 

de Contrato Temporário. 

 

Os professores de Contrato Temporário vieram para suprir as carências de 

professores readaptados, servidores com restrição médica, bem como profissionais 

que atuam na Direção, Supervisão e coordenação pedagógica.  
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Quanto ao tempo médio de atuação de professores em regência de classe,  

35% atuaram de 06 a 10 anos, 29% de 01 a 05 anos, 21% de 16 a 30 anos e 15% 

de 11 a 15 anos. Os dados levantados pelo questionário, quanto ao tempo médio de 

atuação no magistério, apontaram que 35% possuem de 16 a 30 anos, 26% de 11 a 

15 anos, 24% de 06 a 10 anos e 15% de 01 a 05 anos, conforme abaixo: 

 

Quanto à religião dos profissionais da Carreira de Magistério desta Unidade 

de Ensino, diagnosticou-se que 39% são católicos, 41% são evangélicos, 13% 

possuem outro tipo de religião e 07% são espiritualistas.  

 

No quesito idade, a pesquisa apontou que 37% têm de 34 a 38 anos, 26% de 

39 a 43 anos, 18% de 44 a 48 anos, 7% de 29 a 33 anos, 4% de 24 a 28 anos, 4% 

de 49 a 53 anos, 2% de 18 a 23 anos e 2% de 59 anos ou mais.  

 

Quanto à Carreira de Assistência à Educação (CAE), servidores 

distribuídos entre apoio técnico-administrativo, porteiros e vigilantes, 09 (nove) 

pessoas responderam à pesquisa onde ficou constatado que 67% são pardos e 

33% são brancos, conforme demonstrado abaixo:  

 

 No que se refere ao Estado Civil, 34% dos servidores são casados, 33% 

divorciados, 22% amasiados e 11% solteiros. 

 

Referindo-se ao tipo de moradia, 45% possuem casa própria, 44% alugada e 

11% outro meio de residência.   

 

Quanto ao local de residência dos nossos servidores da Carreira Assistência 

à Educação, 67% residem no Distrito Federal e 33% no Entorno, abrangendo as 

cidades de Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia. 

 

No que diz respeito ao grau de instrução dos servidores CAE do CEF 418 de 

Santa Maria, diagnosticou-se que 45% possuem graduação, 22% Ensino 

Fundamental completo, 11% Ensino Médio completo, 11% Ensino médio incompleto 

e 11% outros, abrangendo pós-graduação. Quanto ao tipo de vínculo dos nossos 
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servidores CAE na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, constatou-

se que 100% são efetivos. 

 

No que diz respeito ao tempo médio de atuação dos servidores CAE na 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a pesquisa apontou que 56 % 

atuaram de 16 a 30 anos, 22% de 01 a 05 anos e 22% de 06 a 10 anos.  

 

Referindo-se ao tempo médio de experiência na área de atuação, percebeu-

se que 56% possuem de 16 a 30 anos, 22% de 01 a 05 anos e 22% de 06 a 10 

anos, conforme demonstrado no gráfico abaixo:  

 

Quanto à religião dos nossos servidores CAE, diagnosticou que a 

predominante é a católica, correspondendo a 56% e o restante, com 44%, 

evangélicos.  

 

No que diz respeito à idade dos servidores da Carreira Assistência à 

Educação, a pesquisa apontou que 45% possuem de 54 a 58 anos, 22% de 59 ou 

mais, 11% de 34 a 38 anos, 11% de 49 a 53 anos e 11% de 49 a 53 anos de 

existência.  

 

Nota-se claramente, como se pode depreender no gráfico acima, que há uma 

tendência de grande parte dos servidores da Carreira Assistência do CEF 418 de 

Santa Maria à aposentadoria nos próximos anos, sendo necessária a contratação de 

novos servidores para o preenchimento das vagas.  

 

Quanto aos servidores terceirizados, que exercem o trabalho de limpeza, 

conservação e cozinha, bem como os Educadores Sociais Voluntários, responsáveis 

pelos Estudantes com Necessidades Especiais, tivemos 18 (dezoito) respondentes, 

que no quesito cor/raça, a pesquisa apontou que 39% dos servidores são pardos, 

33% são brancos e 28% negros.  

 

No que se refere ao Estado Civil, 58% dos servidores terceirizados são 

solteiros, 32% casados e 10% viúvos.  
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Referindo-se ao tipo de moradia, 42% possuem casa própria, 53% alugada e 

5% outro meio de residência. Quanto ao local de residência dos nossos servidores 

terceirizados, 78% residem no Distrito Federal e 22% no Entorno, abrangendo as 

cidades de Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia. 

 

No que diz respeito ao grau de instrução dos servidores terceirizados do CEF 

418 de Santa Maria, diagnosticou-se que 33% possuem Ensino Fundamental 

incompleto, 28% Ensino Médio completo, 22% Ensino médio incompleto e 17% 

Ensino Superior. Este último, são Educadores Sociais Voluntários.  

 

No que diz respeito ao tempo médio de atuação dos servidores terceirizados 

na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a pesquisa apontou que 

61% atuaram de 01 a 05 anos, 28% de 16 a 30 anos, 6% de 11 a 15 anos e 5% de 

06 a 10 anos. 

 

Referindo-se ao tempo médio de experiência na área de atuação, dos 

servidores terceirizados, percebeu-se que 61% possuem de 01 a 05 anos, 28% de 

16 a 30 anos, 6% de 11 a 15 anos e 5% de 06 a 10 anos.  

 

Quanto à religião dos nossos servidores, diagnosticou que a predominante é 

a evangélica, correspondendo a 50%, 39% católicos e 11% outras religiões.  

 

No que diz respeito à idade dos servidores terceirizados, a pesquisa apontou 

que 22% possuem de 44 a 48 anos, 17% de 24 a 28 anos, 17% de 49 a 53 anos, 

11% de 24 a 58 anos, 11% de 59 ou mais, 6% de 34 a 38 anos, 6% de 39 a 43 anos, 

5% de 18 a 23 anos e 5% de 29 a 33 anos de existência.  
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Nossos resultados de aprovação, reprovação e evasão escolar, ao longo dos 

últimos anos: 

 

 

 

 

RESULTADOS  2013  
1° ANO  2° ANO  3° ANO  4° ANO  5° ANO  6° ANO  

APROVADOS 129  186  167  189  197  158  
REPROVADOS 03  01  51  04  17  15  

ABANDONO 0  0  0  01  0  01  
RESULTADOS  2014  

1° ANO  2° ANO  3° ANO  4° ANO  5° ANO  6° ANO  
APROVADOS 172  139  197  181  174  162  

REPROVADOS 0  0  38  02  28  10  
ABANDONO 0  0  0  02  01  03  

RESULTADOS  2015  
1° ANO  2° ANO  3° ANO  4° ANO  5° ANO  6° ANO  

APROVADOS 154  172  170  197  186  148  
REPROVADOS 0  0  20  05  31  16  

ABANDONO 03  0  0  0  0  05  
RESULTADOS  2016  

1° ANO  2° ANO  3° ANO  4° ANO  5° ANO  6° ANO  
APROVADOS 144  148  153  162  174  157  

REPROVADOS 02  0  44  05  35  27  
ABANDONO 0  0  0  02  01  01  

RESULTADOS  2017  
1° ANO  2° ANO  3° ANO  4° ANO  5° ANO  6° ANO  

APROVADOS 142  150  152  159  171  134  
REPROVADOS 0  1  37  06  25  13  

ABANDONO 0  0  0  0  0  0  
RESULTADOS  2018  

1°PE  2°PE  1° ANO  2° ANO  3° ANO  4° ANO  5° ANO  PAAE  
APROVADOS 49  25  160  129  149  141  169  16  

REPROVADOS -  -  01  0  39  01  11  01  
ABANDONO -  -  01  0  0  0  01  0  

RESULTADOS  2019 
1°PE  2°PE  1° ANO  2° ANO  3° ANO  4° ANO  5° ANO  

 

APROVADOS 41 55 159 153 142 150 149 

REPROVADOS -  -  - 01 28 0 07 

ABANDONO - - - - - - 01 
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Gráfico dos estudantes reprovados, por ano letivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico dos estudantes em situação de abandono, por ano letivo: 
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O CEF 418 de Santa Maria, enquanto unidade de ensino pública, busca cada 

vez mais a qualidade na aprendizagem dos seus estudantes, com professores e 

servidores qualificados em busca de um bem comum: ensinar!  

 

É comum reunirmos toda a comunidade escolar (gestores escolares, 

professores, auxiliares da educação, estudantes e pais/responsáveis), no Dia Letivo 

Temático, para discutirmos as práticas pedagógicas e avaliativas desenvolvidas na 

nossa unidade escolar e para trazermos uma reflexão sobre a escola que temos e a 

escola que queremos. 

 

Uma Proposta Pedagógica elaborada com a força das ideias de todos que 

contribuem pra que a identidade da escola seja definida, fortalece a concepção de 

que “a escola, como espaço público, é de responsabilidade de todos e todas, 

devendo ser também espaço de mobilização em torno das ações que ali se 

desenvolvem, para que seja possível consolidar uma cultura” (DISTRITO FEDERAL, 

2012, p. 29), dando legitimidade aos seus atores para atuarem em prol de tais ideais 

e assim possibilidades de concretude dos mesmos. 

 

Queremos construir uma escola que seja a realização do sonho dos nossos 

estudantes. “Os sonhos são como uma bússola, indicando os caminhos que 

seguiremos e as metas que queremos alcançar.” Augusto Cury 
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3. FUNÇÃO SOCIAL 
 

           Exercendo sua função social de garantir à comunidade escolar as condições 

necessárias para o exercício pleno da cidadania, o CEF 418 responsabiliza-se de 

propiciar a construção de conhecimento. Para tanto, precisa envolver o aluno nesse 

processo, o que contribuirá para que a aprendizagem seja mais efetiva, resultando 

no seu sucesso escolar. 

 

            A escola estará voltada para o entendimento das diferenças, da pluralidade 

cultural, diversidade e direitos humanos tendo como função social a formação do 

cidadão, buscando a autonomia intelectual, o pensamento crítico, princípios éticos, 

levando o aluno a aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser. 

 

Em suma, fica aqui documentado que a função social do CEF 418 para com 

sua comunidade escolar é sempre estar pautado na ética, no compromisso, na 

interação entre os profissionais da educação, a fim de garantir aos estudantes, seus 

direitos de aprendizagem contribuindo para a formação de cidadãos capazes de 

atuar na construção de uma sociedade mais comprometida e igualitária.  
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4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 
 

  Para poder ensinar é fundamental descobrir como se aprende. O ser 

humano tem aspectos emocionais e sociais que lhes permite interagir com o meio e 

desse, levantar questionamentos fundamentados em situações vividas. O dever da 

escola é sistematizar o conhecimento, levando o indivíduo a confrontar o senso 

comum com os conhecimentos específicos, fazendo com que o próprio indivíduo 

sistematize esses saberes dentro do seu contexto. Portanto entendemos que 

aprender não é copiar ou reproduzir a realidade. A escola deve produzir a 

aprendizagem significativa, construir um sentido próprio e pessoal para o objeto do 

conhecimento já existente.  

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua 

o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se 

exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado 

pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e 

à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). 

 

As competências descritas pela BNCC podem ser desenvolvidas de diversas 

maneiras pela PP, não aparecendo apenas no currículo disciplinar. Integrar 

disciplinas, rever as avaliações com base na escuta de estudantes e professores, 

incorporar aspectos culturais regionais nas práticas pedagógicas, todas essas 

podem ser formas de atender às demandas da Base. As competências gerais da 

Educação Básica, são:  

 

1.Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
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aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva; 

 
2.Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas; 

 
3.Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural; 

 
4.Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo; 

 

5.Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva; 

 
6.Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

 
7.Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 
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8.Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 

outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

 
9.Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-

se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza; 

 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 
Os saberes não se acumulam, não constitui estoque que se agrega à mente e 

sim a integração, modificação, estabelecimento de relações e coordenação entre 

esquemas de conhecimentos que já possui em novos vínculos e relações a cada 

nova aprendizagem conquistada. 

 

Nesse sentido a escola, segundo Celso Antunes, deve promover um ensino 

voltado para a autoafirmação do indivíduo, onde suas descobertas e 

desenvolvimentos estejam voltados para a construção de sua autonomia, de sua 

autoestima. 

 

A escola deve ser um lugar onde cada aluno encontre a possibilidade de se 

instrumentalizar para a realização de seus projetos, por isso a qualidade do ensino é 

condição necessária à formação moral de seus estudantes. Se não promove um 

ensino de boa qualidade, a escola condena seus estudantes a sérias dificuldades e, 

decorrente disso, que vejam seus projetos de vida frustrados. 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais as aprendizagens que os 

discentes realizam na escola serão significativas, à medida que conseguirem 

estabelecer relações substantivas e não arbitrárias entre os conteúdos escolares e 

os conhecimentos previamente construídos por ele, num processo de articulação de 
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novos significados. Para tanto, a construção e a aplicação da Proposta Pedagógica 

do CEF 418 fundamenta-se no desenvolvimento de atividades para o resgate da 

autoestima tão evidente ao processo ensino-aprendizagem. 

 

Outro ponto pertinente que deve conter nas ações pedagógicas é em relação 

à ética e o respeito mútuo. Trata-se de aprender, de equilibrar a vontade própria com 

a do outro, ou seja, aprender a relacionar-se, saber ceder quando necessário e 

reconhecer quando a vontade do outro é mais pertinente, sensata e melhor para o 

momento, sem que isso signifique um ameaça à nossa autoimagem e a ética de 

convivência e valores. É aprender, enfim, que ninguém é perfeito e que a nossa 

condição humana há incompletude. Com o outro nos completamos e com o outro 

revezamos os momentos de predomínio de diferentes vontades. 

 

Esta Proposta Pedagógica visa o melhor aproveitamento do aluno, o 

fortalecimento dos laços de solidariedade, tolerância, formação de valores e respeito 

ao próximo.  A abordagem dos Direitos Humanos, relação étnico-racial, gênero e 

sexualidade, sustentabilidade e demais eixos transversais são temas a serem 

apresentados e discutidos por todos através de projetos específicos da escola. 

 

           Buscamos trabalhar um currículo plural e flexível, imbuído de uma concepção 

educacional fortemente comprometida com um modo de aprendizagem, que 

promova, nos espaços escolares, a formação de sujeitos capazes de pensar e de 

atuar criticamente em seus ambientes de convivência. 

 

          Pretende-se oferecer possibilidades educacionais que impliquem em situações 

concretas de aprendizagem, de modo interdisciplinar, contextualizado e articulado à 

vida social. 

 

        Já o trabalho nos anos iniciais pretende permear todas as fases da 

aprendizagem. Isso significa propor um ambiente que estimule à criatividade, a 

investigação, a construção e reconstrução dos conhecimentos, envolvendo o ser 

humano em todos os seus aspectos e respeitando a identidade cultural e a 

pluralidade de significados, que cada um tem da trajetória histórica. 
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         A concepção de Educação Inclusiva vai além do diagnóstico de estudantes, 

pois percebemos a inclusão como um processo amplo e que envolve TODOS os 

estudantes sem exceção. A inclusão só existe na prática de fato, quando 

oferecemos condições diferenciadas para os discentes, oportunizando um trabalho 

diversificado e individualizado. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5. MISSÃO E OBJETIVOS 
 
 
5.1 Missão: 
 

          Garantir, com eficiência e presteza, o pleno funcionamento da Unidade de 

Ensino, buscando a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na 

sociedade, fornecendo-lhes meios necessários para sua progressão nos estudos 

posteriores, melhoria na qualidade de vida e futura inserção no mercado de trabalho. 

 
 
5.2 Objetivos: 
 
 

Proporcionar experiências que permitam à comunidade escolar o resgate dos 

estímulos positivos, elevando-a a uma visão de mundo mais ampla, despertando sua 

criatividade como agente transformador da sociedade em que vive. 

 

5.2.1 Objetivos Específicos: 

 

 Cumprir e fazer cumprir as diretrizes e os preceitos, estabelecidos na Lei 

Orgânica do Distrito Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, na Política Educacional do Governo do Distrito Federal, no 

Regimento Interno das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino, 

na Constituição Federal, nas orientações da SEEDF e em Legislações 

decorrentes; 

 Reavaliar anualmente a PP da Unidade de Ensino em consonância com a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular); 

 Garantir a formação social e pedagógica de estudantes inclusivos, 

respeitando suas individualidades; 

 Valorizar a atuação dos profissionais em situação de readaptação;  

 Ajudar a criança na formação de sua autoimagem, possibilitando o 

desenvolvimento de atitudes positivas que contribuam para a construção de 

sua individualidade e sociabilidade; 

 Valorizar o conhecimento do estudante, seus interesses, sua história de vida 

e cultura; 
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 Possibilitar aos estudantes a análise da sua realidade de razões e 

consequências causa e efeito; 

 Resgatar valores ora esquecidos pelo ser humano, como a solidariedade, o 

respeito, a fraternidade, a compreensão... 

 Formar cidadãos responsáveis pelos seus atos, conscientes de seus deveres 

e direitos dentro da sociedade; 

 Criar momentos de reflexão da prática escolar com uma participação da 

comunidade (profissionais em educação, pais e/ou responsáveis, estudantes, 

associação, Conselho Escolar...); 

 Preservar a diversidade sociocultural brasileira, como manifestação de 

riquezas cultural e recusa quaisquer formas de preconceito; 

 Cultivar hábitos saudáveis de higiene corporal e mental para a promoção da 

qualidade de vida do indivíduo; 

 Proporcionar aos estudantes o acesso a diferentes fontes de informação 

como mais um meio de construção do conhecimento; 

 Reunir professores e coordenadores para análise conjunta do fazer 

pedagógico da escola e realização de conselho de classe, bimestralmente; 

 Desenvolver na criança habilidades, formando sua personalidade e 

organizando suas relações com os objetos, com os espaços e com os outros; 

 Promover atividades relacionadas à questão ambiental e melhoria da 

qualidade de vida para todos; 

 Possibilitar tempos e ritmos mais flexíveis às crianças que apresentam ritmos 

diferentes de desenvolvimento no processo de apropriação do conhecimento; 

 Orientar os estudantes para a investigação e pesquisa; 

 Melhorar a cada ano o índice do IDEB; 

 Reduzir a evasão escolar; 

 Utilizar os diferentes tipos de linguagem (verbal, matemática, gráfica, plástica, 

corporal) como meios de expressão e comunicação de ideias, formulação de 

problemas e apresentação de propostas, fazendo uso do pensamento lógico, 

da criticidade e da análise crítica; 

 Propiciar aos estudantes com necessidades educacionais especiais a 

participação no desenvolvimento das atividades propostas para construção de 

uma escola inclusiva; 
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 Apoiar e subsidiar o corpo docente auxiliando-o a desenvolver estratégias 

educacionais que respondam às diferentes necessidades dos estudantes no 

contexto escolar em conjunto com a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA), Sala de Recursos e o Serviço de Orientação 

Educacional (SOE). 

 
5.2.2 Objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens 

 
De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica, os objetivos 

do Ensino Fundamental seguem pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas desta Secretaria de 

Educação:  

 

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

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a 

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

Educação para a Sustentabilidade;  

 Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo 

vivências de diversos letramentos; 

 Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

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

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos, e de 

princípios em que se fundamentam a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial;  

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

diálogos éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;  

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

de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas 

aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

Segundo o Professor Carlos Motta, toda proposta pedagógica deve ser 

orientada por pressupostos teóricos, que explicitam as concepções acerca da 

criança e da educação. Assim, os profissionais do CEF 418 fundamentam-se na 

psicologia do desenvolvimento humano, para que possamos compreender as 

diferentes formas que as crianças se desenvolvem e aprendem, buscando 

metodologias mais eficazes. 

 

         Atualmente, percebe-se a criança como ser integral, global, sendo considerada 

biopsicossocial. Percebemos as influências concretas de Piaget, no estudo sobre o 

sujeito cognoscente e Vygotsky, no estudo do sujeito social (histórico). 

 

         De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento da criança poderia se descrito: 

ensinar e aprender. As crianças desenvolvem e são desenvolvidas. Ele afirma que 

os seres humanos aprendem na medida em que interagem com os outros. O 

conhecimento deriva da cultura humana. Tudo que está na zona de desenvolvimento 

proximal é apreendido. Piaget mostra a importância da interação sujeito-objeto, 

tornam-se importantes o equilíbrio, adaptação e assimilação. 

 

         “Acreditamos na proposta que tem o aluno como sujeito do seu conhecimento, 

é que surge a necessidade de um projeto interdisciplinar, onde não se ensina, nem 

se aprende: vive-se, exerce-se com ousadia da busca, da pesquisa, transformando-

se assim, a insegurança num exercício do pensar, num construir” (Ivani Fazenda). 

 

    Segundo a teoria cognitiva de aprendizagem, defendida por Ausubel, 1980: 

“aprendizagens significativas caracterizam-se pelo fato de as novas informações 

apoiarem-se em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva da 

pessoa”. Esses conceitos originam-se das experiências de vida de cada ser humano, 

por processo como o de formação de conceitos, quando na idade pré-escolar, a 

criança vai interagindo com o mundo a sua volta, com a família, em geral, e 

formando conceitos de maneira arbitrária, ou seja, não necessariamente intencional.  
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Outro processo de aquisição de “ideias âncoras” ocorre por meio da 

“assimilação de conceitos”, quando a criança mais velha ou o adulto adquire novos 

conceitos pela percepção de seus atributos criteriais e pelo relacionamento desses 

atributos com ideias relevantes já estabelecidas em sua estrutura cognitiva. 

 

Dentro deste contexto, preconizamos a prioridade de que a avaliação seja 

contínua e cumulativa. Contínua porque “ensinar, aprender e avaliar” são ações 

integradas, relacionadas entre si e que se desenvolvem num processo continuidade. 

São ações que priorizam o caráter diagnostico da avaliação, enquanto Ação X 

Reflexão X Ação, uma proposta para pensar a pratica e voltar a ela. Cumulativa 

porque permite identificar as aquisições e progressos ao longo do período e 

possibilita a validação das aquisições do aluno no seu percurso escolar. 

 

O papel do professor, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, 

consolida-se em garantir a apropriação dos conteúdos pelos estudantes, com vistas 

ao atendimento dos interesses das camadas populares e à democratização da 

sociedade brasileira. Este papel [...] “será tanto mais eficaz quanto mais o professor 

for capaz de compreender os vínculos da sua prática social global”, de acordo com 

Saviani (2007, p.80). 

 

Lembramos que todas as Concepções Teóricas estão embasadas nos 

Pressupostos Teóricos, do Bloco do Currículo em Movimento da Educação Básica, 

Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

O CEF 418 oferece da Educação Infantil (I e II Períodos) e do 1º ao 5º ano, 

tendo em 2013 a ampliação do ciclo de aprendizagem até o 5º ano. Tem-se como 

atual configuração: Bloco I (1º ao 3º ano) e Bloco II (4º e 5º ano).  

 

Os Ciclos de Aprendizagens são uma organização do tempo e espaço 

escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos 

estudantes considerando a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia 

diferenciada sustentada no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa 

que garanta as aprendizagens e a progressão de todos os estudantes matriculados 

nas Unidades Escolares.  

 

O corpo discente do CEF 418 é formado por 967 (novecentos e sessenta e 

sete) estudantes que frequentam o estabelecimento nos períodos matutino e 

vespertino. 

 

 No período matutino funcionam 21 turmas de Ensino Fundamental num total 

de 491 (quatrocentos e noventa e um) estudantes e no período vespertino 

funcionam 06 turmas da Educação Infantil e 15 turmas do Ensino Fundamental num 

total de 476 (quatrocentos e setenta e seis) estudantes. 

 

 A distribuição dos horários ocorre da seguinte forma: matutino: 07h30 às 

12h30 – vespertino: 13h00 às 18h00. Todos os turnos e turmas estão distribuídos de 

forma a melhor atender aos interesses e necessidades dos estudantes. 

 

A Unidade de Ensino dispõe dos Serviços de Apoio à Aprendizagem: EEAA, 

SOE e Sala de Recursos. A EEAA constitui-se em apoio técnico-pedagógico 

especializado com o objetivo de promover a melhoria do desempenho escolar de 

todos os estudantes, com e sem necessidades educacionais especiais, por meio de 

atuação conjunta de professores com formação em pedagogia e com licenciatura em 

psicologia ou psicólogo, em um trabalho de equipe interdisciplinar. De acordo com a 
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extensa demanda, se faz necessário seguir a portaria 03/2020 onde determina que é 

de fundamental importância ter dois pedagogos de 40h. 

 

A atuação das EEAA é direcionada para o assessoramento à prática 

pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem em 

suas perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com 

as demais instâncias pedagógicas da Unidade de Ensino. De acordo com a 

Organização Pedagógica entende-se que a atuação das EEAA, no contexto da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF), precisa se distanciar 

de uma concepção de atuação centrada no aluno, erroneamente pautada na prévia 

ideia de que este é portador de problemas, distúrbios ou transtornos que demandam 

tratamento psicológico ou pedagógico, desconsiderando assim, os diversos aspectos 

do contexto que podem interferir no processo de ensino e de aprendizagem (Araújo, 

2003; Barbosa, 2008; Neves, 2001; Penna-Moreira, 2007). 

 

Atualmente, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, atende 80 

(sessenta e oito) estudantes, sendo que 19 (dezenove) são diagnosticados com 

Transtornos Funcionais (TDAH, DISLEXIA e DPAC). 

 

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas. “As atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado diferenciam – se daquelas realizadas na sala de aula comum, não 

sendo substitutivas à escolarização”. 

 

A Sala de Recursos atende, até o momento, 33 (trinta e três) estudantes com 

necessidades especiais, divididos em DF, DI, DOWN, TEA, DMU e AH. 

 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE), por excelência, trabalha na 

perspectiva da educação integral. Possui uma forma de trabalho mais abrangente na 

dimensão pedagógica, pois articula junto aos demais educadores – atuando em 

todas as etapas e modalidades da educação básica – o trabalho dos sujeitos da 
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Unidade de Ensino, buscando conhecer a realidade e transformá-la, para que ela 

seja mais justa e humana.  

 

Ao focar sua ação no desenvolvimento de um educando, desenvolve seu 

trabalho em parceria com a equipe gestora da Unidade de Ensino, promovendo 

parcerias internas e externas, a fim de tecer uma rede social e interinstitucional que 

colabore com o desenvolvimento integral do estudante. Um dos maiores desafios da 

orientação educacional no cotidiano escolar é contribuir com a construção da gestão 

democrática, visando a fortalecer a construção coletiva de uma Proposta 

Pedagógica que promova o êxito do trabalho escolar, com base nos princípios 

humanistas e críticos e na qualidade social.  

 

Os projetos realizados no CEF 418 têm o envolvimento da comunidade para 

garantir cada vez mais sua integração. Também são oferecidas palestras com temas 

atuais e as reuniões de pais e mestres ocorrem no início do ano letivo e uma a cada 

bimestre. 
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8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Transformar a prática avaliativa significa questionar a educação desde as 

suas concepções, seus fundamentos, sua organização, suas normas burocráticas; 

significa mudanças conceituais, redefinição de conteúdo, das funções docentes, 

entre outras. Neste momento, o que se propõe é uma reestruturação interna na 

escola quanto a sua forma de avaliação.  

 

Necessita, sobretudo, de uma avaliação contínua, formativa, na perspectiva 

do desenvolvimento integral do aluno. O importante é estabelecer um diagnóstico 

correto para cada aluno e identificar as possíveis causas de seus fracassos e/ou 

dificuldades visando a uma maior qualificação e não somente uma quantificação da 

aprendizagem. 

 

A avaliação formativa não tem como objetivo classificar ou selecionar, 

fundamenta-se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos cognitivos 

afetivos e relacionais; fundamenta-se em aprendizagens significativas e funcionais 

que se aplicam em diversos contextos e se atualizam o quanto for preciso para que 

se continue a aprender.  

 

Este enfoque tem um princípio fundamental: deve-se avaliar o que se ensina, 

encadeando a avaliação no mesmo processo de ensino-aprendizagem. Se a 

avaliação contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos estudantes, pode-

se dizer que ela se converte em uma ferramenta pedagógica, em um elemento que 

melhora a aprendizagem do aluno e a qualidade do ensino. Este é, para nós, o 

sentido definitivo de um processo de avaliação formativa. 

 

Para constatar o que está sendo aprendido o professor vai recolhendo 

informações, de forma contínua e com diversos procedimentos metodológicos, 

julgando o grau de aprendizagem, ora em relação a todo o grupo, ora em relação a 

um determinado aluno e registrará em formulário próprio, cujo modelo é ofertado 

pela SEEDF. 
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O CEF 418 adotará como forma de avaliação a observação do aluno em seus 

diversos ambientes de aprendizagem, sua capacidade de leitura, produção e análise 

textual, a interação com o meio e com seus pares e atividades escritas, as quais 

terão por finalidade, analisar a capacidade criadora e de entendimento dos diversos 

elementos portadores de mensagens. 

 

A par dessas finalidades a avaliação terá as seguintes características: ela 

será contínua e integrada ao fazer diário do professor, o que nos faz crer que deve 

ser realizada sempre que possível em situações normais de aprendizagem, evitando 

a exclusividade da rotina artificial das situações de provas, quando o estudante é 

medido somente naquela situação específica, abandonando-se tudo aquilo que foi 

realizado em sala de aula antes da prova. A observação registrada é de grande 

ajuda para o professor na realização de um processo de avaliação contínua. 

 

A avaliação será global, quando se realiza tendo em vista as várias áreas de 

capacidades do aluno: cognitivas, motora, de relações interpessoais, de atuação etc. 

e, a situação do aluno nos variados componentes do currículo escolar. A avaliação 

será formativa, concebida como um meio pedagógico para ajudar o aluno em seu 

processo educativo, como que sugere a nova proposta curricular: 

 

Mesmo reconhecendo a importância da muitas concepções e práticas 
distintas acerca do que significa avaliar, a Avaliação Formativa é a 
abordagem proposta pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federa (2008). 
 
 

O CEF 418 de Santa Maria fará também a avaliação institucional, quando pais 

e/ou responsáveis, estudantes, professores e servidores da escola responderão a 

questionários, cujas perguntas versam a respeito da atuação de todos os membros 

da comunidade escolar, do fazer pedagógico e da atuação da comunidade na 

escola, e servirá como ponto de apoio no redimensionamento das ações propostas 

pela equipe gestora. 

 

O CEF 418 participará das avaliações externas promovidas pela SEEDF, 

Governo do Distrito Federal e Ministério da Educação, como o IDEB, e os resultados 
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servirão como base para reflexão e reordena mento de metas, visando uma melhoria 

qualitativa no ensino oferecido. 

 

O CEF 418 participará da Avaliação Diagnóstica, Provinha Brasil e Prova 

Brasil aplicadas aos estudantes do Ensino Fundamental. As médias de desempenho 

nessas avaliações irão subsidiar o cálculo do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), onde poderemos definir ações/estratégias voltadas ao 

aprimoramento da qualidade do ensino e a correção de distorções.   

 

Nosso IDEB: 

 

Metas: 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/ 

Resultados: 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

3.8 4.7 5.8 5.4 5.3 5.6 5.4 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/ 

Para melhor acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes 

serão realizados, bimestralmente, os Conselhos de classe para que a escola possa 

avaliar o desenvolvimento das turmas e mostrar estratégias de intervenção, em 

conjunto com o professor regente de cada turma, propondo soluções para as 

dificuldades encontradas.  

 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função 

de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções 

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

reformulação de objetivos e metas, envolvimento, coleta de evidências de mudanças 

de comportamento, etc. 

 

 A partir de critérios preestabelecidos no âmbito da escola, compete ao 

Conselho analisar todos os aspectos que influenciam o processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como confirmar a promoção ou não do aluno ao final de cada 
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ano do ciclo de aprendizagem. A grande finalidade do Conselho de Classe é, pois, a 

de diagnosticar as causas dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar ajudas 

adequadas indispensáveis à superação de tais deficiências. 

 

 Para que as reuniões resultem em contribuições significativas para o 

processo avaliativo, alguns procedimentos e orientações devem ser observados, 

dentre outros: 

 

 O estudante não deve ser rotulado pelos professores; 

 As intervenções devem se constituir em observações concretas a serem 

compatibilizadas entre os professores do mesmo estudante; 

 O aproveitamento de cada aluno e da turma como um todo deve ser debatido, 

analisando-se as causas dos baixos ou altos rendimentos.    

 

Ressalta-se que o Conselho de Classe não pode ser reduzido à constatação 

e à contemplação dos percentuais estatísticos de estudantes aprovados e 

reprovados. Deve, ao contrário, promover e fortalecer a comunidade escolar, o 

compromisso com processo pedagógico por meio da reflexão e da discussão prática, 

auxiliando na avaliação do cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a 

evasão e a repetência escolar, possibilitando principalmente, a consolidação do 

Currículo. 

 

Também avaliará a prática educativa na escola, discutindo o ambiente 

educativo de modo integral, com o objetivo de diagnosticar as razões das 

dificuldades encontradas e propondo as mudanças necessárias no fazer pedagógico 

de modo a superar tais dificuldades.  

 

Toda a comunidade escolar será convidada também nos meses de junho e 

outubro para reuniões a fim da realização de avaliação pedagógica do semestre com 

temas previamente definidos. Bimestralmente, a escola utilizará de instrumentos 

escritos, especificamente elaborados para auxiliar no diagnóstico de cada turma e 

verificar quais competências ainda não foram adquiridas ou quais habilidades 

necessitam de uma atenção maior. 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Para a Unidade de Ensino incorporar as propostas da BNCC à Proposta 

Pedagógica, é necessário identificar quais são as competências que devem ser 

desenvolvidas, considerando também a atuação que a escola já tem dentro desses 

campos de desenvolvimento. Ou seja, o primeiro passo para começar essa 

construção é fazer um diagnóstico das práticas pedagógicas e do aprendizado dos 

estudantes.  

 

A PP do CEF 418 propõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

São ações interdisciplinares favoráveis a subprojetos embasados na proposta macro 

do Projeto Pedagógico. Assim, algumas vertentes foram traçadas a partir do eixo 

integrador que foi dividido por bimestres.  

1º Bimestre: “Minha escola” (valores, autoestima, família, convivência, patrimônio); 

2º Bimestre: “Bem estar” (Saúde, cuidados com o corpo, sexualidade, movimentos, 

psicomotricidade); 3º Bimestre: “Sou cidadão!” (Cidadania, valores, comportamento, 

direitos e deveres); 4º Bimestre: “Sou importante!” (valores, autoestima, família, 

convivência).  

 

As atividades serão conjuntamente distribuídas nas áreas de Português, 

Matemática, História, Geografia, Meio Ambiente e Saúde, Ética e Cidadania e 

adaptados conforme os projetos desenvolvidos pela escola. 

 

Desta maneira propomos a aplicação de subprojetos embasados nas 

habilidades curriculares, como sugerem as diretrizes pedagógicas da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal: 

 

”Para que a instituição educacional promova tanto a progressão humana 
quanto a aprendizagem dos alunos, necessário se faz implementar projetos 
de educação comprometidos com o desenvolvimento de competências e 
habilidades que permitam ao indivíduo intervir na realidade para transformá-
la.” (2009/2113). 

 

No conteúdo da Língua materna, o eixo norteador do 1º Bimestre evidenciará 

situações onde o educando conheça e aprecie a diversidade linguística e não 

considere que expressar-se diferente seja um erro de português. Trata-se de, 
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também nessa área, superar o preconceito. Porém, é dever da escola valorizar o 

estudo da norma culta para que com liberdade e prazer o aluno possa comunicar-se 

com o mundo, por meio da apropriação da escrita e da leitura de textos diversos. 

 

Portanto, propomos o subprojeto “Encontro de Leitores” com a intenção de 

desvelar vários gêneros textuais e como os autores resolveram questões da 

textualidade. E ainda despertar o aluno para leituras prazerosas e construtivas. A 

proposta do Bloco BIA potencializa a alfabetização de crianças com seis anos como 

sugere a Proposta Pedagógica da SEEDF: 

 

 “O Ensino Fundamental de 9 anos, por meio do Bloco Inicial de 
Alfabetização, tem a dimensão positiva de promover a progressão 
continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar a 
organização de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das 
competências que a criança precisa construir.” (2007). 

 

Entretanto, é sabido que alguns estudantes apresentam dificuldade no 

processo cognitivo e que se fazem necessárias intervenções diferenciadas a fim de 

sanar a dificuldade pessoal de cada educando. Portanto, para cada aluno com 

características similares aqui citadas, será elaborado um projeto interventivo e o 

reagrupamento. As abordagens interventivas se darão individualmente como sugere 

o projeto.  

 

O Projeto Interventivo é uma estratégia pedagógica utilizada no Currículo em 

Movimento para atender às necessidades educativas dos estudantes, permitindo 

acompanhamento mais individualizado. É desenvolvido em turno contrário e com 

metodologia lúdica.  

 

O Reagrupamento constitui uma estratégia pedagógica destinada a um grupo 

de estudantes para atendimento a suas necessidades específicas de aprendizagem. 

Tem como objetivo principal sanar essas necessidades assim que surjam, por meio 

de estratégias diversificadas. É uma proposta de intervenção complementar, de 

inclusão pedagógica e de atendimento individualizado. Vale ressaltar que os 

reagrupamentos devem apresentar flexibilidade, dinamicidade e serem realizados 

com caráter provisório, onde os estudantes serão reagrupados mediante avaliações 

contínuas.  
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O Reagrupamento implica em movimentar todos os estudantes de uma 

classe, separando-os por nível de aprendizagem. Além dos professores regentes, 

supervisão e coordenação pedagógica também participarão ativamente das 

intervenções.  

 

Nesse sentido o reagrupamento é uma estratégia pedagógica que permite o 

agrupamento dos estudantes, de acordo com suas dificuldades e potencialidades de 

aprendizagem, a fim de permitir o avanço contínuo das aprendizagens, a partir da 

produção de conhecimentos que contemplem as possibilidades e necessidades de 

cada estudante. A formação dos grupos será realizada de acordo com as 

dificuldades e/ou potencialidades apresentadas e as ações serão desenvolvidas 

pelos professores no próprio turno de regência. O planejamento deve ocorrer 

coletivamente, durante coordenação pedagógica a partir de objetivos definidos pelos 

professores envolvidos, que estabelecerão critérios intencionais de reagrupamento. 

As intervenções pedagógicas de cada grupo poderão ser realizadas evidenciando-se 

as habilidades de cada professor. O Reagrupamento acontece bimestralmente e 

segue normas específicas e direcionadas para cada Ano/Série. 

 

O Projeto de Reforço Escolar visa a ampliar as possibilidades de 

aprendizagem dos estudantes em dificuldade de aprendizagem, dando-lhes 

oportunidades de reforçar, aprofundar ou suprir carências dos conteúdos de maior 

complexidade.  

 

Segundo a BNCC, utilizar estratégias, conceitos e procedimentos 

matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades 

cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões 

socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a 

contribuir para uma formação geral. 

 

No Ensino Fundamental, a BNCC se concentra nos processos de tomada de 

consciência do Eu, do Outro e do Nós, das diferenças em relação ao Outro e das 

diversas formas de organização da família e da sociedade em diferentes espaços e 

épocas históricas. Para tanto, prevê que os estudantes explorem conhecimentos 
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próprios da Geografia e da História: temporalidade, espacialidade, ambiente e 

diversidade (de raça, religião, tradições étnicas etc.), modos de organização da 

sociedade e relações de produção, trabalho e poder, sem deixar de lado o processo 

de transformação de cada indivíduo, da escola, da comunidade e do mundo. 

 

Os princípios de educação ambiental devem estar presentes em outras 

disciplinas, como História, Ciências Sociais, Geografia e Ciências da saúde. É 

impossível ensinar a organização espacial das atividades e da rede de cidades sem 

mostrar seus impactos ambientais. Falar sobre corpo humano e saúde sem explicar 

por que as doenças têm causas ambientais é ignorar as situações da espécie com o 

meio que a envolve.  

 

No contexto das questões relacionadas ao meio ambiente o desenvolvimento 

das habilidades se faz necessário evidenciar a importância de se educar os futuros 

cidadãos brasileiros para que, como empreendedores, venham a agir de modo 

responsável e com sensibilidade, conservando o ambiente saudável no presente e 

para, no futuro, como participantes da sociedade, saibam cumprir suas obrigações, 

exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade e como pessoas, 

encontrar acolhida para ampliar a qualidade de suas relações intra e interpessoais 

com o meio ambiente tanto físico quanto social.  

 

Realizar a Educação Ambiental para levar a mudança de comportamento 

pessoal e as atitudes e valores de cidadania que podem ter fortes consequências 

sociais. Assim, trabalharemos os projetos “Feira de Ciências” e “Meio Ambiente: 

Eu cuido... E Você?”, privilegiando a relação entre conhecimento e prática.  

 

A educação para a saúde cumpre o papel destacado de favorecer a 

consciência do direito à saúde e instrumentalizar o aluno para a intervenção 

individual e coletiva sobre os determinantes do processo saúde/doença. 

 

A organização curricular conta ainda com questões que possibilitarão o 

ensino da ética e da cidadania, que compreenda o conceito de justiça, baseado na 

equidade e sensibilidade pela necessidade da construção de uma sociedade justa; 



58 
 

construindo uma imagem positiva de si, o respeito próprio traduzido pela confiança 

em sua capacidade de escolher e realizar seu projeto de vida, bem como pela 

legitimação das normas morais que garantem, a todos, essa realização. 

 

Nessa mesma perspectiva construtiva, o CEF 418 adotou o Plano de 

Convivência atendendo ao eixo transversal de Cidadania e Educação, que tem como 

objetivo propor atividades pedagógicas e outros mecanismos de inserção da 

comunidade para que possa fazer frente à violência no âmbito das Instituições 

Educacionais Públicas, buscando a solução não violenta dos conflitos, de modo que 

não haja vencido e nem vencedor, mas consensos que possam levar à verdadeira 

cidadania.  

 

O subprojeto “Festa Cultural do 418: cultura, lazer e arte”, também faz 

parte da proposta macro da escola propondo um trabalho de respeito às diferenças 

culturais com o aluno. Como suporte ao alargamento cultural dos estudantes a escola 

proporciona aos estudantes atividades extraclasse, realizadas em períodos distintos 

as quais são planejadas e executadas pelo coordenador pedagógico e o professor 

regente de cada turma, propiciando passeios escolares a outros ambientes, tais como 

museus, teatros, exposições, etc.).  

 

A Unidade de Ensino precisa promover oportunidades ricas para que as 

crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus 

pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, 

sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do 

espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, 

caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, 

correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.). 

 

Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as 

brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento 

entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as 

sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam 
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suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a 

consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. 

 

No que diz respeito à distorção idade/ano, muitos são os aspectos que devem 

ser analisados como, por exemplo: as dificuldades de aprendizagem apresentadas 

pelos estudantes; as dificuldades didático-pedagógicas dos professores que atuam 

em turmas de defasagem idade/ano, isolamento pedagógico vivenciado nas 

unidades escolares; necessidades de atendimento especializado aos estudantes 

matriculados nas turmas; problemas externos à escola, que apresentam reflexos no 

processo educativo; avaliação da aprendizagem, que tem servido muito mais para 

constatar do que para diagnosticar as potencialidades dos estudantes. Espera-se a 

reintegração do estudante ao Ano correspondente à sua idade em condições de 

aprender e ser aprovado para a série seguinte, devolvendo a ele o direito a uma 

educação de qualidade. 

 

No ano de 2020, não tivemos público suficiente para a formação de turmas do 

PAAE e nem espaço físico para fim.  

 

Dentro das propostas apresentadas, o desafio é constituir novos valores, para 

que o educando desenvolva um sentimento de competência que fortaleça sua 

autoestima, possibilitando uma formação significativa, que leve em consideração sua 

bagagem cognitiva, afetiva e social.  

 

Enfim, entendemos que a Proposta Pedagógica do CEF 418 deverá promover 

a interação das disciplinas em uma percepção do conhecimento democrático e 

qualitativo. 
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10. PROJETOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE DE ENSINO 
 
 

10.1 Projeto: “Sustentabilidade: eu sou sustentável... e você?” 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
 
 
 Com o projeto “Sustentabilidade: eu sou sustentável... e você?”, será possível 

melhorar o aprendizado dos estudantes estabelecendo relação entre conhecimento e 

prática. É preciso construir novos significados acerca da importância de ter uma 

consciência coletiva sobre a preservação do meio ambiente, reciclagem, destino correto 

para o lixo e alimentação saudável. Este projeto visa também a possibilitar por parte dos 

envolvidos a adoção de posturas inovadoras em relação a atitudes que lhes permitam ter 

uma vida saudável, devendo estender esse conhecimento adquirido a comunidade 

escolar. 

 

META: 

 

  Despertar no educando, por meio de ações simples, o interesse na preservação do 

meio ambiente, melhoria na qualidade de vida através da boa alimentação, com base no 

desenvolvimento do ensino aprendizagem em prol da sustentabilidade. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

  Sensibilizar e despertar o senso crítico de todos sobre a importância de preservação 

do meio ambiente priorizando a sustentabilidade.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Estimular a participação consciente dos educandos no projeto; 

 Promover pesquisas e debates sobre: sustentabilidade, meio ambiente,  alimentação 

saudável e obesidade infantil; 

 Promover a Educação Ambiental de forma prazerosa; 
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 Conscientizar os estudantes e a comunidade sobre as consequências do acumulo de 

lixo e com isso trabalhar a diminuição do mesmo; 

 Despertar o gosto pela reciclagem; 

 Envolver toda comunidade escolar na execução do projeto; 

 Proporcionar ao educando descobertas a partir da vivência do plantio; 

 Registrar passo a passo do projeto no site da escola para amplo conhecimento. 

 

PÚBLICO ALVO: 

  

Estudantes dos 4°s e 5°s Anos do Ensino Fundamental de 09 Anos, servidores e 

comunidade. 

 

DURAÇÃO: 

 

O projeto será executado no decorrer do ano letivo vigente. 

 

AREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS: 

 

Português, matemática, ciências, geografia, história e artes. 

 

METODOLOGIA: 

 

 Fazer o estudo sobre verduras e hortaliças favoráveis ao plantio em nossa região; 

 Realizar palestras com nutricionistas para maior entendimento acerca de alimentação 

saudável e obesidade infantil; 

 Elaborar e degustar receitas de sucos naturais; 

 Realizar oficinas de material reciclável; 

 Acrescentar o tema “reuso da água da chuva”; 

 Fazer uso do laboratório de informática para explorar assuntos relacionados ao tema; 

 Realizar coleta seletiva em dias específicos; 

 Promover o dia “D” limpeza com estudantes e a comunidade; 

 Adquirir lixeiras para todos os ambientes da escola priorizando a coleta seletiva;  

 Colocar 02 lixeiras em cada sala, separando o lixo orgânico do lixo seco; 



62 
 

 Promover palestras voltadas para coleta seletiva, tipos de alimentos que servem como 

adubo orgânico; 

 Colocar nas proximidades da escola, placas educativas; 

 Promover passeios e visitações a lugares que tenham relação com o tema; 

 Solicitar palestras aos órgãos responsáveis pela coleta seletiva no D.F; 

 Propor coletiva sobre o tema; 

 Escolher os locais melhor adequados para fixação das baias de plantio; 

 Personalizar as áreas de jardim com material reciclado; espaços para jardim separados 

por ano; 

 Registrar no site da escola todas as atividades referentes ao projeto; 

 Preparar mural com as ações realizadas para apreciação de todos; 

 Procurar junto a comunidade e convidar, pessoa que tem experiência com horta para 

relatar suas experiências para o grupo, valorizando e entendendo assim, o trabalho do 

homem do campo; 

 Fazer cronograma para que todas as turmas possam participar do cultivo e manutenção 

da horta suspensa; 

 Introduzir os alimentos colhidos no lanche da escola para enriquecer a alimentação. 
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10.2. Projeto: “Encontro de Leitores” 
 

 
JUSTIFICATIVA: 
 
 

Quanto mais cedo histórias orais e escritas entrarem na vida da criança, maiores as 

chances de ela gostar de ler. As crianças colocadas em condições favoráveis de leitura 

adoram ler. Leitura é um desafio para os menores, pois vencer o código escrito é uma 

tarefa gigantesca. Assim, visamos criar um ambiente de leitura na escola, para que as 

crianças levem essa prática para casa e por que não dizer para a vida. 

 

Desde a educação infantil, o contato com os livros e textos multidisciplinares e em 

várias linguagens é indispensável. Conviver com os diferentes gêneros textuais aguça a 

capacidade de distingui-los e de entender seu funcionamento. 

 

METAS: 

 

 Despertar no educando, através de forma diferenciada e estimulante o gosto pela 

leitura; 

 Incentivar os estudantes a ler de forma prazerosa; 

 Trazer a reflexão de como se lê: ler para usufruir momentos de lazer e estabelecer 

relações entre a realidade e a fantasia; 

 Estimular a leitura entre as crianças através da contagem de histórias, em que a 

partir da história contada pela professora, os estudantes desenvolverão a 

imaginação, criatividade, interpretação de imagens e textos, oralidade, escrita e 

principalmente estimular a prática prazerosa da leitura; 

 Fazer com que os estudantes se apropriem dos conceitos e das habilidades de 

leitura. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Objetiva promover estratégias para motivar os estudantes no poderoso mundo da 

leitura, para instruir, educar, nutrir o imaginário e ensinar a olhar o mundo com um olhar 

diferenciado. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Despertar o interesse pela leitura e ampliar o vocabulário; 

 Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua 

para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise 

crítica; 

 Conhecer e analisar criticamente os usos das línguas como veículo de valores e 

preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia; 

 Desenvolver a leitura e a interpretação de vários gêneros textuais; 

 Oferecer um ambiente propício e estimulante a leitura através das “rodas”; 

 Perceber a escrita e pontuação da norma culta; 

 Desenvolver a compreensão e interpretação e a percepção para artes visuais e 

plásticas; 

   Incentivar a oralidade dos estudantes a partir do contador de história. 

   Realizar empréstimos de livros literários, de pesquisa e dicionários para os  

  estudantes, professores e servidores; 

   Realizar a distribuição dos livros didáticos mediante a presença do responsável; 

   Orientar os estudantes quanto à escolha do livro para leitura de lazer em casa; 

   Disponibilizar materiais para as atividades que necessitem de recorte de  

  figuras/imagens; 

   Acolher os professores regentes e suas turmas em horários agendados, para  

  momentos de leitura e pesquisa; 

 Orientar os professores quanto aos horários e materiais disponíveis existentes 

na Sala de Leitura; 

 Oferecer aos professores regentes a Sala de Vídeo para que possam complementar 

a sua sala de aula, de forma diversificada; 

 Adquirir DVD’s para auxiliar os professores a enriquecerem a leitura de clássicos 

e estórias infantis; 

 Manter a biblioteca organizada de forma a facilitar a pesquisa. 

 
PÚBLICO ALVO:  

Estudantes da Educação Infantil (I e II Períodos) e do 1° ao 5° Ano do Ensino 

Fundamental de 09 Anos.  
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DURAÇÃO: 

 

O projeto será desenvolvido durante todo ano letivo vigente e sua culminância ocorrerá ao 

longo do ano letivo, através de exposições no mural central da Unidade de Ensino. 

 

AREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS: 

 

Português, matemática, ciências, geografia, história e artes. 

 

METODOLOGIA: 

 

 A turma confeccionará, a critério do professor, a pasta literária para ser levada para 

casa, no intuito de estimular a leitura no ambiente familiar; 

 O trabalho consiste em fazer com que todos os estudantes leiam os livros que estão 

disponíveis na sala e cantinho da leitura; 

 Envolver os estudantes em todos os trabalhos relacionados ao tema abordado por 

cada ano; 

 Explorar as atividades através de confecção de livros, maquetes, cartazes e etc...; 

 Exposição dos trabalhos ao longo do ano letivo no mural central da escola; 

 O cantinho de leitura será estimulado pelo professor para que os estudantes façam 

uso dele; 

  Controle da leitura a critério do professor; 

  Os estudantes através da uma escala semanal participarão de atividades  

 diversificadas de leitura; 

 Viabilizar ambientes externos/alfabetizadores (informações, artigos, curiosidades) nos 

murais;  

 Propiciar passeios escolares a outros ambientes (museus, teatros, etc.);  

 Instaurar comissão a fim de motivar a realização de projetos; 

 Incentivar os estudantes envolvidos a adquirirem a carteirinha da biblioteca para 

empréstimos de livros semanais. 
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10.3. Projeto: “Festa Cultural do 418: cultura, lazer e arte” 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Viver em sociedade implica a necessidade de uma postura em relação às 

diferenças. A nossa proposta é compreender a diferença como diversidade e trabalhar em 

torno desses diferentes tipos de culturas, a fim de desvendar alguns mitos. Assim, a 

proposta é de trabalhar na escola a valorização da cultura afro-brasileira, indígena e 

regional, em diferentes épocas. Dessa forma, a Festa Cultural do 418 traz uma excelente 

oportunidade de engajar diversas atividades interdisciplinares e ampliar o universo 

cultural, pois constitui uma temática rica onde podem ser explorados diversos tipos de 

linguagens, resgate de brincadeiras, culinária típica, entre outros.  

 

META: 

 

  Romper barreiras de discriminação e preconceito contra as diferentes culturas 

enfatizando o respeito à diversidade e aos direitos humanos. Conhecer as diversas 

formas de manifestações culturais das regiões brasileiras. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Explorar as diferentes manifestações culturais buscando a compreensão, para 

divulgá-las e valorizá-las de modo a desenvolver trabalhos a fim de registrar a identidade 

folclórica, cultural e regional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Despertar o interesse pela leitura e ampliar o vocabulário; 

 Conhecer e analisar criticamente as variações linguísticas como veículo de valores e 

preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia; 

 Conhecer a origem e as características das festas juninas; 

 Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo; 



67 
 

 Ouvir com interesse as informações trazidas pelos colegas e valorizar a tradição das 

festas juninas dentro do folclore brasileiro destacando seus aspectos culturais; 

 Socializar e intensificar a relação escola/família; 

 Estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao tema; 

 Apresentar e confeccionar brinquedos tradicionais (bola de meia, boneca de pano, 

carrinho... etc.); 

 Explorar os diferentes estilos musicais; 

 Desenvolver a valorização do homem do campo e de suas atividades; 

 Incentivar o gosto pelas culinárias regionais; 

 Conscientizar sobre os perigos dos balões e fogos de artifício; 

 Propiciar às crianças a participação em diversas brincadeiras. 

 

PÚBLICO ALVO: 

  

Estudantes da Educação Infantil (I e II Períodos) e do 1° ao 5° Ano do Ensino 

Fundamental de 09 Anos.  

 

DURAÇÃO: 

 

O projeto será executado no mês de junho/julho do ano vigente. 

 

AREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS: 

 

Português, matemática, ciências, geografia, história, educação física e artes. 

 

METODOLOGIA: 

 Serão apresentados os diferentes ritmos de músicas para compreensão cultural; 

 A psicomotricidade será trabalhada através da colagem, recortes e confecção de 

brinquedos; 

 Produção de enfeites e brinquedos para a sala de aula e exposição no mural da escola; 

 O professor discutirá e incentivará o aluno a pesquisar/conhecer sobre as diversas culturas 

do nosso país; 

 Apresentação e escolha de uma dança típica; 
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 Degustação e conhecimento de diferentes comidas típicas das Regiões do Brasil; 

 Utilização dos brinquedos confeccionados; 

 Trabalhar os trava línguas e parlendas através de leitura, encenação, campeonato e etc...; 

 Exposição dos trabalhos realizados para apreciação dos demais; 

 Palestras com os temas de: diversidade cultural, racismo e cultura afro-brasileira.  
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10.4.  Projeto: “Recreio Supervisionado” 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Temos a nosso favor o espaço físico da escola que é amplo, arejado, com áreas 

cobertas, tabuleiros de dama, piso com amarelinhas, e o prédio da escola tem as 

adaptações necessárias à inclusão de estudantes portadores de necessidades especiais. 

No entanto, por haver tanto espaço e atendermos crianças do 4° e 5° Ano do Ensino 

Fundamental de 09 Anos, promoveremos, durante o recreio, acompanhamento, em que 

supervisionaremos e proporcionaremos diversas atividades lúdicas aproveitando cada um 

dos espaços, procurando evitar que os estudantes corram e se machuquem ou 

machuquem o outro. 

 

META: 

 

  Evitar acidentes na hora do recreio e ensinar a brincar coletivamente. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Acompanhar/supervisionar as crianças no momento coletivo de brincadeiras a fim de 

orientar e criar estratégias diferenciadas com atividades especifica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Valorização dos profissionais da escola pelos estudantes; 

 Zelo e responsabilidade com o material a ser utilizado no recreio; 

 Identificar no outro um indivíduo dotado de emoções, capacidades e limitações 

próprias e que devem ser respeitadas; 

 Encontrar no recreio a oportunidade para a descontração, entretenimento e 

interação; 

 Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos como circuitos, jogos e 

brincadeiras; 

 Participar das atividades respeitando as regras e a organização; 
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 Interagir com seus colegas sem estigmatizar ou discriminar por razões físicas, 

sociais, culturais ou de gênero; 

 Buscar solucionar os conflitos de forma não violenta. 

 

PÚBLICO ALVO: 

  

Estudantes da Educação Infantil (I e II Períodos) e do 1° ao 5° Ano do Ensino 

Fundamental de 09 Anos.  

 

DURAÇÃO: 

 

O projeto será executado no decorrer do ano letivo vigente. 

 

METODOLOGIA: 

 

 Brincadeiras sugeridas: twister, amarelinha, caracol, garrafão, peteca, corda, 

elástico, totó, boliche, quebra-cabeça, utilização da biblioteca, música, bambolê, 

dentre outras. Além disso, serão disponibilizados aos estudantes outros brinquedos 

(dama, xadrez, mesa de ping-pong, mesa de pebolim, cordas, bambolê...) para 

diversificar o recreio; 

 Será feita escala para que tenha a cada momento coletivo a presença de 

professores, servidores da limpeza, direção, coordenação e monitores 

supervisionando os estudantes; 

  Deverão ser criadas brincadeiras especificas, (corrida de saco, pintura de rosto, 

concursos variados, entre outros) aos estudantes menores; 

 Quando as regras forem infringidas, os estudantes deverão ser conscientizados 

acerca de seu comportamento inadequado através de conversa informal na hora do 

recreio, de forma que entendam as consequências de algumas atitudes erradas; 

 Obs: caso o professor perceba que tal atividade esteja influenciando negativamente 

em seu aprendizado, poderá solicitar a substituição do mesmo da monitoria. Esses 

monitores deverão ser trocados bimestralmente para que outros estudantes também 

tenham oportunidade de participar. Essa escala deve ser prévia, para ampla 
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divulgação e conhecimento de todos. Sendo que o professor responsável pelo dia, 

deverá cumprir com sua escala. 

 Mapear as áreas a serem supervisionadas; 

 Obs: em dias chuvosos não haverá recreio; quando o horário for compactado ou 

reduzido, a turma não terá direito ao intervalo neste dia.  
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10.5. Projeto: “Toda família na escola” 

 

Subprojeto: “Fórum permanente de pais e/ou responsáveis”. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Como a família constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e 

cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado 

grupo social, ela será um parceiro a mais na busca pelo cumprimento da nossa função 

social e nos ajudará a cumprir com a nossa meta. A intenção é fugir dos padrões arcaicos 

da estrutura familiar, pois é fato que temos crianças que vivem em ambientes familiares 

constituídos por apenas mãe, apenas pai, tios, tias, avós, pais ou mães.... E assim por 

diante. Dessa forma, sendo uma escola inclusiva comemoramos o dia da família e não 

apenas o dia dos Pais ou o dia das Mães.  

 

META: 

 

  Comemorar o dia da família ressaltando sua importância no desenvolvimento dos 

estudantes. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar incluindo a família no 

processo ensino-aprendizagem, como parceiros e colaboradores, estimulando o 

crescimento do aluno, resgatando o fortalecimento da autoestima a fim de aproximá-los 

dos princípios desenvolvidos na escola, como solidariedade humana, respeito, 

democracia, inclusão entre outros, para que possam argumentar sobre eles.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Proporcionar aos educadores e aos pais e/ou responsáveis momentos de reflexão 

acerca de questões relacionadas ao andamento da educação dos filhos e 

estudantes;  
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 Desenvolver atividades que trabalhem os valores familiares para que possam dentro 

do ambiente escolar e familiar perceber a importância do diálogo para a construção 

de valores e a resolução de conflitos;  

 Promover a integração entre família e escola, estimulando o rendimento e o 

comportamento escolar dos estudantes; 

 Ressaltar a importância da afetividade e limites na escola e na família como fator 

primordial para o bom desenvolvimento do estudante;  

 Promover oficinas com temas voltados para a família;  

 Divulgar histórias de superação;  

 Promover palestras ministradas pelos pais e/ou responsáveis de estudantes;  

 Fazer uma pesquisa junto à comunidade de forma a captar informações de quais 

temas poderão ser abordados no desenvolvimento do projeto em tela, podendo a 

escola também sugeri-los. 

 

PÚBLICO ALVO: 

  

Estudantes da Educação Infantil (I e II Períodos) e do 1° ao 5° Ano do Ensino 

Fundamental de 09 Anos.  

 

DURAÇÃO: 

 

         O projeto será executado no decorrer do ano letivo vigente, preferencialmente no 2° 

semestre.  

 

METODOLOGIA: 

 

 Dinâmica para acolher os pais e/ou responsáveis em reuniões;  

 Encontros com famílias através de reuniões e eventos promovidos pela escola;  

 Palestras com temas relacionadas à estrutura família atual;  

 Exposições dos trabalhos realizados em aula/ Oficinas com temas diversificados; 

 Buscar pais e/ou responsáveis como voluntários para atividades na escola 

evidenciando seu valor para nós.  
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10.6.  Projeto: “Feira de Ciências” 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

  As ciências e as tecnologias são ferramentas importantes para o desenvolvimento 

da sociedade contemporânea, por isso mesmo é imprescindível à promoção de uma 

cultura cientifica que propicie melhores condições a buscas de variados conhecimentos. 

Uma sociedade que valoriza a ciência – através de trabalhos escolares – fomenta seu 

próprio desenvolvimento, tendo em conta que desenvolve saberes que leva o aluno a um 

conhecimento o qual, via de regra, muitas vezes não é desenvolvido em sala de aula. 

 

META: 

 

  Realizar a Feira com a participação efetiva de todos incitando em cada participante a 

necessidade de compreender as áreas abordadas. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Promover a participação ativa dos estudantes no seu processo de formação, 

introduzindo na prática pedagógica cotidiana da escola a ação de projetos e pesquisas, o 

uso inteligente da tecnologia, a solução de desafios oferecidos por problemas práticos 

vividos pela comunidade atendida pela escola, à valorização da cultura local e da 

produção cultural dos educandos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Promover intercâmbio cultural e cientifico entre os participantes do evento, 

realizando os projetos a serem inscritos na Etapa Regional; 

 Estimular a investigação e o interesse pelo estudo das ciências; 

 Incentivar a participação dos estudantes e professores em eventos científicos desta 

natureza. 
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PÚBLICO ALVO:  

Estudantes da Educação Infantil (I e II Períodos) e do 1° ao 5° Ano do Ensino 

Fundamental de 09 Anos.  

 

DURAÇÃO: 

 

O projeto será executado no decorrer do ano letivo e sua culminância acontecerá no 

1° semestre de 2020. 

 

AREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS: 

 

Português, matemática, ciências, geografia, história e artes. 

 

METODOLOGIA: 

 

 Reunião com envolvidos para discussão da temática que será abordada na feira;  

 Definição dos eixos/temas que serão trabalhados, bem como, a forma de 

apresentação;  

 Produção de trabalhos a serem apresentados;  

 Exposições dos trabalhos em culminância na escola; 

 Montar stands de temas diversos, de interesse dos estudantes, visando incentivar a 

pesquisa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

10.7.  Projeto: “Intervenção Pedagógica Contínua” 

 

JUSTIFICATIVA: 

    

           Os estudantes encaminhados para o reforço escolar são aqueles que apresentam 

defasagens na aprendizagem (leitura, escrita, oralidade, raciocínio lógico-matemático etc), 

 

            Este projeto tem como base a necessidade de um apoio extraclasse para os 

estudantes que se encontram com dificuldades de aprendizagem. 

 

META: 
 
 Melhorar o nível de aprendizagem dos estudantes; 

 Oportunizar aos estudantes situações de aprendizagem que possibilitem desenvolver a 

capacidade de se expressar oralmente, identificar, comparar, estabelecer relações, 

analisar, classificar e sintetizar; 

 Elevar a autoestima e o desempenho escolar dos envolvidos no processo; 

 Aprimorar a leitura e escrita, deste modo dominar a interpretação e produção textual, 

utilizando elementos de lógica, coerência, coesão, concordância e adequada 

pontuação; 

 Escrever corretamente palavras com dificuldades ortográficas e adequada acentuação; 

 Reforçar e dar suporte ao estudante em determinados conteúdos básicos de 

matemática (quantidade, medidas, códigos, ordem), de forma geral e expressá-las oral 

e por escrito, informal e formalmente; 

 Motivar a frequência dos estudantes ao reforço escolar; 

 Motivar o envolvimento dos professores, pais e/ou responsáveis;  

 Envolver toda a equipe escolar no desenvolvimento do projeto. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

           Fomentar a atividade reconstituidora ou reprodutiva, ampliando as possibilidades de 

aprendizagem dos estudantes em dificuldade de aprendizagem, dando-lhes oportunidades 

de reforçar, aprofundar ou suprir carências dos conteúdos de maior dificuldade. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Desenvolver atividades pedagógicas diferenciadas da sala de aula, elaboradas e 

planejadas a partir de avaliação individual, que mostra de forma efetiva quais 

dificuldades de aprendizagem cada aluno apresenta e quais situações didáticas 

devem ser promovidas; 

 Transformar as aulas em momentos estimulantes de aprendizado; 

 Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções e resolução de 

problemas. 

 

PÚBLICO ALVO: 

  

Estudantes do 3°, 4 e 5° Ano do Ensino Fundamental de 09 Anos.  

 

DURAÇÃO: 

 

O projeto será executado no decorrer do ano letivo. 

 

AREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS: 

 

Língua Portuguesa e matemática. 

 

 

METODOLOGIA: 

 

 Atendimento individualizado e coletivo em horário contrário à aula;  

  A seleção de estudantes se dará mediante uma triagem realizada nas turmas, 

através de testes aplicados pelos professores regentes e os apontamentos 

constantes nos documentos do aluno, incluindo o Relatório de Aprendizagem e os 

relatos em Conselho de Classe; 

 O atendimento coletivo se dará através da montagem de turmas com oito estudantes 

cada, niveladas através do teste da psicogênese; 

 O atendimento do reforço se dará em sala específica e ambientada; 
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 Convocar os pais e/ou responsáveis de estudantes do Projeto de Reforço Escolar, à 

reunião que deverá ocorrer antes e durante do projeto; 

 Registrar, sistematicamente: as atividades planejadas; a frequência dos estudantes; 

as dificuldades apresentadas de cada estudante; a evolução apresentada de cada 

discente; 

 O estudante que não frequentar as aulas de reforço regularmente, sem justificativa, 

será enviado um comunicado à família para a substituição por outro estudante; 

 Observar e constatar as dificuldades individuais de cada um e buscar recursos para 

sanar essas dificuldades; 

 Acompanhar através de documento próprio/específico, a Intervenção Didático-

pedagógica aplicada; 

 A avaliação ocorrerá de modo contínuo e paralelo às aulas, observando o estudante 

como um todo, analisando o seu crescimento através da participação nas atividades 

pedagógica, sua compreensão e aplicação do aprendizado em seu dia-a-dia. 
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10.8.  Projeto: "Bazar do CEF 418” 

 

JUSTIFICATIVA: 

    

O projeto “Bazar do CEF 418” visa desenvolver um trabalho social e criar um fundo 

de reserva econômica com a finalidade de subsidiar o trabalho desenvolvido pelos serviços 

de apoio desta Instituição de Ensino (SOE, SEAA e AEE). 

 

O bazar foi idealizado pelos Serviços de Apoio que desenvolvem na escola um 

trabalho voltado para os ENEEs, estudantes com dificuldades na aprendizagem e 

transtornos e estudantes com problemas sociais e de disciplina.  

 

A Sala de Recursos, o SEAA e o SOE elaboram suas estratégias interventivas de 

acordo com a necessidade do estudante. E em algumas situações torna – se necessária à 

aquisição de recursos específicos para desenvolver tais estratégias. Portanto o valor 

arrecadado no bazar será direcionado em prol da melhoria e da qualidade desses Serviços. 

 

Os professores regentes serão responsáveis pelo desenvolvimento e execução do 

projeto no ano letivo vigente. 

 

  OBJETIVO GERAL: 

Obter recursos financeiros para ajudar no trabalho desenvolvido pelos Serviços de 
Apoio. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
 Proporcionar à comunidade escolar a oportunidade de adquirir roupas, sapatos, 

acessórios e objetos diversos, usados e em boas condições, por um, valor acessível; 

 Estimular a comunidade a participar dos eventos realizados pela escola durante o ano 

letivo. 

 

PÚBLICO ALVO:  

Comunidade Escolar 

 

DURAÇÃO: 

O projeto será executado durante a Festa Cultural do CEF 418. 
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METODOLOGIA/ATIVIDADES: 

 

 Arrecadações de doações diversas feitas pelos funcionários da escola e de 

colaboradores para compor o bazar como, por exemplo: vestimentas, calçados, 

eletrodomésticos entre outras. 

 Fazer campanhas de incentivo para aumentar a arrecadação; 

 Estocagem das doações obtidas em local seguro cedido pela escola; 

 Triagem das doações, ou seja, fazer a separação das peças de acordo com o 

estado de conservação. Separando aquelas que estejam sem condição de serem 

colocadas à venda; 

 Confecção de folders com informações sobre valores e os tipos de mercadorias a 

serem expostas no bazar; 

 Aquisição de sacolas para serem colocadas às peças vendidas. 

 

  AVALIAÇÃO: 

 

Será realizada de forma contínua e conjunta com os professores e equipe gestora, 

durante a efetivação das atividades propostas no decorrer do ano letivo. 
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10.9. Projeto: "A psicogênese: contribuições para o ensino - aprendizagem do  
                              estudante” 

 

         JUSTIFICATIVA: 

 

    A partir da análise dos resultados do teste da psicogênese o professor passa a 

conhecer as hipóteses de escrita elaboradas pelos próprios estudantes e, dessa forma, 

poderá planejar atividades mais significativas e ainda organizar duplas e grupos de 

acordo com as necessidades de cada criança. É recomendável que o teste seja feito com 

um aluno por vez, garantindo resultados mais precisos e uma análise mais minuciosa do 

professor em relação à teoria elaborada pelo aluno para construção da escrita. Daí surgiu 

a necessidade de um projeto que garantisse esse direito as crianças, de ser observado 

em sua totalidade.  

 

 META: 

 Incentivar os estudantes a ler e escrever de forma prazerosa; 

 Trazer a reflexão de como se escreve e como se lê: ler para usufruir momentos de 

lazer e estabelecer relações entre a realidade e a fantasia, assim como estabelecer 

e compreender o funcionamento do sistema de escrita alfabética reconhecendo a 

importância de uma atitude responsável de cuidado com o material usado; 

 Estimular a leitura entre as crianças através da contagem de histórias, em que a 

partir da história contada pela professora, os estudantes desenvolverão a 

imaginação, criatividade, interpretação de imagens e textos, oralidade, escrita e 

principalmente estimular a prática prazerosa da leitura; 

 Fazer com que os estudantes se apropriem dos conceitos e das habilidades de 

leitura e escrita. 

 

 OBJETIVO GERAL: 

           Investigar que caminhos metacognitivos o estudante utiliza para se apropriar da 

língua escrita e propor alternativas pedagógicas na fase inicial da aprendizagem. 

 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analisar os níveis e hipóteses de escrita dos estudantes; 

 Mapear o conhecimento das crianças em relação à escrita; 
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 Reorientar a prática pedagógica do professor; 

 Coletar material para definir as possíveis intervenções; 

 Elaborar o planejamento, propondo situações capazes de gerar novos avanços 

na aprendizagem das crianças; 

 Obter dados sobre o processo de aprendizagem de cada aluno; 

 Fazer um acompanhamento individual com cada aluno e verificar periodicamente 

seus avanços; 

 Formular indicadores que permitam dar uma visão da evolução da hipótese de 

escrita da criança ao longo do ano letivo. 

 

   PÚBLICO ALVO: 

  Estudantes do 1° ao 5° Ano do Ensino Fundamental. 

 

   DURAÇÃO: 

  O projeto será executado no decorrer do ano letivo. 

 

  AREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS 

  Leitura e escrita 

 

METODOLOGIA: 

Sabe-se que a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar 

e, para aprender a ler e escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza 

conceitual: ele precisa compreender não só o que a escrita representa, mas também de 

que forma ela representa graficamente a linguagem. 

Uma vez que nas escolas públicas do DF a quantidade de estudantes por turma é 

maior que o ideal, torna-se necessário encontrar meios para possibilitar a aplicação desse 

teste de maneira a contemplar seus objetivos. Após várias reuniões com o grupo de 

professores alfabetizadores, percebe-se a necessidade de reduzir o quantitativo de 

discentes em sala para tornar a aplicação do teste da psicogênese mais eficiente, 

alcançando os objetivos previstos para esse meio de avaliação dos estudantes e 

orientação para reorganização pedagógica do professor. Dessa forma, o meio encontrado 

foi dividir a turma em dois grupos, de modo que o professor atenda um grupo num 

determinado dia e o outro no dia seguinte. O grupo que não estiver na escola para a 
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aplicação do teste, estará fazendo atividades extraclasses, conforme o planejamento do 

professor. 

 

 

AVALIAÇÃO: 

 

Após as aplicações do teste da psicogênese serão realizadas reuniões com o grupo 

de docentes para analisar a aplicação e seus resultados, modificando, adequando e 

fazendo as correções que se fizerem necessárias. Portanto o projeto é flexível e passível 

de alterações ao longo do ano letivo. 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA (PP) 
 
 
11.1 Quanto aos aspectos pedagógicos e resultados educacionais 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Acompanhar 
sistematicamente os 

índices de 
desenvolvimento e 
desempenho dos 

estudantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar o índice de 
estudantes alfabetizados 
ao final do 2º ano; 
 
 

Promovendo a formação continuada 
nas coletivas mensalmente; 
 
Assessorando o professor no 
acompanhamento e compreensão de 
sua turma; 
 
Promovendo atividades adequadas a 
cada faixa etária, observando o nível 
cognitivo do estudante; 
 
Direcionando coordenadores 
pedagógicos alfabetizadores para 
atuarem no BIA sendo um para cada 
ano; 
 
Estabelecendo metas que promovam a 
alfabetização e letramento; 
 
Diagnosticando com a ajuda do 
professor, as causas que impedem o 
avanço do processo ensino 
aprendizagem; 
 
Elaborando estratégias de intervenção 
adequadas; 
 
Promovendo maior integração entre os 
1ºs, 2ºs e 3ºs anos, com fóruns para 
troca de experiências e planejamento 
coletivo; 
 
Planejando de acordo com o possível a 
melhor montagem de turmas para um 
aprendizado de qualidade; 
 
 
Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Através do mapeamento de cada turma e 
controle registrado em relatórios e conselho de 
classe; 
 
Realizar diagnóstico e acompanhamento das  
atividades nas turmas; 
 
Planejar ações coletivas reagrupamentos e 
projetos interventivos na Unidade Escolar; 
 
Promover estudos de temas pertinentes ao 
processo de correção da defasagem idade-ano 
na Unidade Escolar;  
 
Orientar a organização do trabalho pedagógico 
de forma a promover a integração entre as 
diferentes áreas do conhecimento. 
 
 

Gestor Educador e Vice-diretor 
 

Educador; 
 

Supervisor; 
 

Coordenador; 
 

Orientação Educacional – OE;  
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
– EEAA; 
 

Atendimento Educacional Especializado - Sala 
de Recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro a Dezembro 2020 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 
 

Estimular por meio de 
projetos e atividades 

pedagógicas atrativas 
à vinda do estudante 
à Unidade de Ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduzir o índice de 
evasão escolar 

Promovendo encontro com as famílias 
para conscientizá-los a cerca do 
prejuízo educacional causado pelo 
excesso de faltas; 
 
Facilitando as relações de 
aprendizagem, tornando as atividades 
escolares mais dinâmicas e atraentes 
de acordo com os interesses dos 
estudantes; 
 
Realizando visitas domiciliares a fim de 
sensibilizar as famílias dos estudantes 
infrequentes; 
 
Identificando e assistindo estudantes 
que apresentam dificuldades de 
ajustamento à escola, problemas de 
rendimento escolar e/ou outras 
dificuldades escolares; 
 
Encaminhando aqueles que a escola 
não conseguir de forma alguma 
contato, aos órgãos competentes; 
 
Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias. 
 
Orientar sobre a abordagem de 
conteúdo socioemocionais das famílias 
no contexto da COVID-19 e 
aprendizagem mediada pela 
tecnologia; 

Através do acompanhamento continuo da 
frequência. 
 
Convocação aos pais e/ou responsáveis;  
 
Trabalho de conscientização com pais e/ou 
responsáveis e estudantes; 
 
Buscar apoio ao Conselho Tutelar. 

Gestor Educador e Vice-diretor 
 

Educador; 
 

Supervisor; 
 

Coordenador; 
 

Orientação Educacional – OE;  
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
– EEAA; 
 

Atendimento Educacional Especializado - Sala 
de Recursos. 
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Acompanhar 
sistematicamente os 

índices de 
desenvolvimento e 
desempenho dos 

estudantes. 
 

Elevar o índice de 
aprovação com 
qualidade dos 

estudantes de 4ºs e 5ºs 
anos. 

Promovendo aulas interativas 
oportunizando assim, uma participação 
mais ativa dos estudantes; 
 
Ativando o laboratório de informática 
com atividades especificas e 
direcionadas; 
 
Incentivando a produção dos 
estudantes (sarau, peças teatrais, 
oficinas e etc), com divulgação na 
comunidade local; 
 
Oportunizando a realização de 
palestras e cursos de acordo com a 
faixa etária e interesse dos estudantes. 
 
Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias,  
 

Através do mapeamento de cada turma e 
controle registrado em relatórios e conselho de 
classe; 
 
Realizar diagnóstico e acompanhamento das  
atividades nas turmas; 
 
Planejar ações coletivas reagrupamentos e 
projetos interventivos na Unidade Escolar; 
 
Promover estudos de temas pertinentes ao 
processo de correção da defasagem idade-ano 
na Unidade Escolar;  
 
Orientar a organização do trabalho pedagógico 
de forma a promover a integração entre as 
diferentes áreas do conhecimento. 
 

Gestor Educador e Vice-diretor 
 

Educador; 
 

Supervisor; 
 

Coordenador; 
 

Orientação Educacional – OE;  
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
– EEAA; 
 

Atendimento Educacional Especializado - Sala 
de Recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Promover uma efetiva 
participação da 

Comunidade Escolar 
por meio de projetos 

Aumentar o índice de 
participação da 
comunidade nas 

atividades escolares 

Orientando a família sobre o 
desenvolvimento dos estudantes 
sempre que se fizer necessário, 
realizando reuniões com os pais e/ou 
responsáveis, juntamente com a equipe 
pedagógica; 
 

Oferecendo as famílias subsídios que 
as orientem e as façam compreender 
os princípios da tarefa de educar os 
filhos, para maior auto realização dos 
mesmos; 
 

Desenvolvendo entre os segmentos 
atitudes de cooperação, sociabilidade, 
consideração, responsabilidades, 
tolerância e respeito às diferenças 
individuais; 
 

Identificando e valorizando nossos 
talentos, através da realização de 
eventos pedagógicos e culturais; 
 
Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias.  
 
Orientar sobre a abordagem de 
conteúdo socioemocionais das famílias 
no contexto da COVID-19 e 
aprendizagem mediada pela 
tecnologia; 

Através participação da comunidade nas 
atividades propostas pela Unidade de Ensino; 
 
Realização de projetos que envolvam toda a 
comunidade escolar. 

 

Gestor Educador e Vice-diretor 
 

Educador; 
 

Supervisor; 
 

Coordenador; 
 

Orientação Educacional – OE;  
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
– EEAA; 
 

Atendimento Educacional Especializado - Sala 
de Recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fevereiro a Dezembro 2020 

Incentivar por meio 
de projetos o acesso 

aos meios 
tecnológicos. 

Democratizar o acesso 
aos meios de 
comunicação moderna, 
incentivando o 
desenvolvimento dos 
processos cognitivos, 
sociais e afetivos dos 
estudantes, através da 
reativação do laboratório 
de informática. 

Possibilitar o acesso dos estudantes às 
novas tecnologias da informação como 
forma de inclusão social;  
 

Utilizar o computador como uma 
ferramenta de ensino e aprendizagem 
para os estudantes; 
 

Facilitar o acesso à Internet, incentivar 
e capacitar os estudantes a utilizarem o 
computador como ferramenta de 
trabalho; 
 

Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias.  
 
Utilização de vídeos e outros materiais 
digitais para o acolhimento e tira 
dúvidas dos pais, com relação aos 
aspectos socioemocionais e hábitos de 
estudos dos filhos. 

A avaliação será contínua através de 
observações feitas a partir do 
desenvolvimento de cada estudante, trabalhos 
individuais e coletivos, participação ativa dos 
mesmos em todas as atividades propostas. 

Gestor Educador e Vice-diretor 
 

Educador; 
 

Supervisor; 
 

Coordenador; 
 

Orientação Educacional – OE;  
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
– EEAA; 
 

Atendimento Educacional Especializado - Sala 
de Recursos. 

 
 
 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 

Acompanhar 
sistematicamente os 

índices de 
desenvolvimento e 
desempenho dos 

estudantes. 
 

Reduzir os índices de 
defasagem idade/ano, 
bem como os índices de 
evasão escolar 
decorrentes das 
sucessivas reprovações 
dos estudantes.  

 
 

Construção/reconstrução e ou 
adequação do material pedagógico, 
tendo em vista as necessidades da 
turma;  
 

Desenvolvimento de projetos 
pedagógicos; uso de textos, livros 
didáticos e paradidáticos como apoio 
ao desenvolvimento curricular;  
 

Planejar ações coletivas reagrupamentos e 
projetos interventivos na Unidade Escolar; 
 
Promover estudos de temas pertinentes ao 
processo de correção da defasagem idade-
ano na Unidade Escolar.  
 
Orientar a organização do trabalho 
pedagógico de forma a promover a integração 

Gestor Educador e Vice-diretor 
 

Educador; 
 

Supervisor; 
 

Coordenador; 
 

Orientação Educacional – OE;  
 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
– EEAA; 

 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 
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Releituras críticas dos textos, livros 
didáticos e paradidáticos;  
 

Desenvolvimento da afetividade como 
necessidade existencial e pedagógica;  
 

Planejamento pedagógico coletivo, com a 
participação de toda a equipe pedagógica 
– docente, coordenador, direção e demais 
envolvidos no trabalho pedagógico, 
observando-se as necessidades e 
possibilidades individuais; 
 

Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias.  
 
Orientar a família quanto à importância 
da participação na educação remota 
dos estudantes para a redução dos 
prejuízos causados pelo 
distanciamento temporário da unidade 
escolar;  
 
Mediar os possíveis conflitos na 
relação entre o ambiente escolar virtual 
e a família;  
 
Disponibilizar informações para as 
famílias sobre como será o processo 
de retomada das atividades escolares, 
dicas de organização de estudo e 
orientações quanto aos aspectos 
socioemocionais que podem interferir 
na vida dos estudantes, bem como 
estratégias que as famílias podem 
utilizar para darem apoio aos 
estudantes;  
 
Produzir materiais a serem 
disponibilizados em meios digitais e 
impressos;  
 
Criar espaço de diálogo com as 
famílias e estudantes para escuta de 
sua situação atual, viabilizando ações 
internas como orientações e 
acolhimentos. 

entre as diferentes áreas do conhecimento. 
 

 

Atendimento Educacional Especializado - Sala 
de Recursos. 
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11.2 Quanto aos aspectos administrativos e gestão de pessoas 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Garantir a valorização e 
motivação do servidor para a 
realização de suas atividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar aos servidores 
atendimento individualizado e 
de qualidade em tempo hábil. 

Lembrando e orientando ao servidor a 
respeito das datas para entrega de 
documentos importantes; (licenças, barreiras, 
dentre outros); 
 
Divulgando e conscientizando quanto à 
importância do uso do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) como sistema oficial de 
gestão de documentos e processos 
administrativos; 
 
Mantendo sempre os dados pessoais e 
funcionais atualizados através de Ficha 
Cadastral do Servidor, bem como através do 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – 
SIGEP; 
 
Dando treinamento e suporte quanto à 
utilização do Diário de Classe Web; 
 
Informando aos servidores todo 
acontecimento\alterações que ocorram na 
Unidade Escolar; 
 
Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias.  

Analise de resultados através de 
acompanhamento periódico. 

Gestor Educador e Vice-diretor; 
 
Supervisores; 
 
Secretário. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 

Trabalhar o desenvolvimento de 
capacidades de relações 

interpessoais, 
cognitivas,emocionais, afetivas e 
éticas dentro do espaço escolar. 

 
 
 

Trabalhar em prol  da saúde dos 
servidores, famílias e estudantes; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevar as condições de 
convivência no ambiente 

escolar. 

Promovendo espaços de escuta as demandas 
existentes; 
 
Proporcionando momentos de interação entre 
os grupos; 
 
Trabalhando os aspectos emocionais com os 
servidores;  
 
Melhorando a recepção e acolhida de todos 
envolvidos no processo, criando assim um 
sentimento de pertencimento ao grupo; 
 
Promovendo a sensibilização e a 
responsabilidade de todos, em desenvolver 
atitudes de respeito, de inclusão e de 
relacionamento satisfatório; 
 
Participação no Projeto: “Escolas que 
Queremos” – Escolas prioritárias.  
 
Comunicando ao Comitê Regional e às 
autoridades sanitárias a existência de 
ocorrências e casos confirmados e/ou 
suspeitos de COVID-19; 
 
Levantando dados referentes à estudantes e 
profissionais da educação da Unidade 
Escolar, em grupo de risco. 

Observando a 
execução/desempenho do 
trabalho do servidor em seu 
“estágio”; 
 
Analisando as dificuldades 
apresentadas na resolução dos 
problemas propostos por cada 
setor e as experiências vividas 
por cada servidor; 
 
Através da entrega da Ficha de 
Avaliação, que traz os registros 
de toda a evolução/experiência 
do servidor em determinado 
setor e como ele consegue lhe 
dar diante das problematizações 
apresentadas, relatos na 
Coletiva, dentre outros.  

Gestor Educador e Vice-diretor; 
 

Supervisores; 
 

Secretário. 

 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 
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11.2.1 Secretaria Escolar 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 

Assistir a Direção em serviços 
técnico-administrativos e 

pedagógicos; 

 
 
 
 
 

Otimizar, agilizar e auxiliar nas 
ações de gestão e processos 

de ensino-aprendizagem. 
 
 
  

Utilizar o Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), para envio e recebimento de 
documentos administrativos eletrônicos; 
 
Utilizar o SIGEP: sistema informatizado de 
gestão de pessoas da SEEDF. Ferramenta 
que irá otimizar, agilizar e auxiliar nas ações 
de gestão dos profissionais da educação nos 
âmbitos das unidades escolares e 
administrativas da SEEDF; 
 
Criação da Conta Pedagógica (@edu) para 
todos os servidores da Unidade de Ensino. 

 
 
 
Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 
 
 

Durante todo o ano letivo 

Planejar, coordenar, controlar e 
supervisionar as atividades da 

secretaria escolar; 

Atender a todas as demandas 
da Unidade de Ensino; 

Auxiliar os professores, SOE, SEAA, Sala de 
Recursos com informações dos estudantes; 
 
Formar turmas, de acordo com os critérios 
estabelecidos na Estratégia de Matrícula. 

Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 

Durante todo o ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizar e manter atualizadas a 
escrituração escolar; 

Manter atualizados, no arquivo 
corrente, as pastas e os 
registros individuais dos 
estudantes e dos profissionais 
da IE/UE, quando for o caso, 
para emissão de 
documentação escolar; 
 
Controlar e organizar o 
arquivo permanente (passivo) 
dos estudantes; 
 
Imprimir as Atas de Resultado 
Final e Diários de Diários de 
Classe e arquivá-los; 
 
Manter atualizados os 
registros dos Estudantes com 
Necessidades Especiais e 
Transtornos Funcionais; 
 
Manter atualizados os dados 
pessoais dos estudantes e 
pais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar o Sistema de Informação para registro 
da escrituração escolar; 
 
Utilizar os livros de escrituração escolar para 
registros dos estudantes; 
 
Zelar pelo dossiê escolar ou a pasta individual 
do estudante; 
 
Manter todo o arquivo permanente, digital e/ou 
físico, organizado e conservado, em razão de 
seu valor probatório; 
 
Adotar medidas que garantam a preservação 
de toda a documentação sob sua 
responsabilidade, bem como o sigilo de 
informações; 
 
Lavrar atas e anotações de resultados finais, 
de estudos de recuperação, de exames 
especiais e outros processos de avaliação, 
cujo registro for necessário. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executar rotinas de segurança 
das informações por meio dos 
recursos de informática; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante todo o ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar o Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) para envio e recebimento de 
documentos administrativos eletrônicos; 
 
Encaminhar para a análise do órgão 
competente documentação escolar que 
necessite de parecer técnico; 
 
Encaminhar via SEI, pedido de Transporte 
Escolar Locado; 

 
 
 
 
 
 
Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
 
 
 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 
 
 
 
 

Durante todo o ano letivo 
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Instruir processos sobre assuntos 
pertinentes às atividades da 

Secretaria 
 
 
 
 
 
 

 
Encaminhar via SEI, processo de Avanço de 
Estudos dos Estudantes participantes de 
Vivência; 
 
Abrir CHAMADO no Sistema IEDUCAR para 
quaisquer pendências que venham a ocorrer 
no que diz respeito ao cadastro, enturmação e 
Diário WEB. 

 
 
 
 
 

Prestar informações solicitadas 
em processos; 

Cumprir os prazos estabelecidos pelo órgão 
próprio da SEEDF, no que se refere à 
atualização do Sistema de Informação, 
especialmente os dados relativos à abertura 
do ano letivo e ao encerramento dos períodos 
letivos, no caso das UE da Rede Pública de 
Ensino; 
 
Utilizar o Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI), para envio e recebimento de 
documentos administrativos eletrônicos; 
 
Atender às solicitações dos órgãos 
competentes da SEEDF no que se refere ao 
fornecimento de informações relativas à 
IE/UE, à vida escolar dos estudantes e dos 
professores regentes e/ou dos demais 
profissionais. 

 
 
 
 
Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
 
 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 
 
 
 

Durante todo o ano letivo 

Prestar, anualmente, as 
informações relativas ao Censo 

Escolar, solicitadas pela SEEDF, 
nos termos da legislação vigente, 
incluindo as informações relativas 

ao EDUCACENSO – MEC e 
Projeto Presença;  

 
 
 

Garantir a fidedignidade das 
informações e zelar pelo 
cumprimento dos prazos 

estabelecidos 

Imprimir as listas de turma na Data Base e 
preencher o Caderno do Censo Escolar e o 
Caderno de Rendimentos; 
 
Imprimir as listas de turma na Data Base e 
alimentar o site do Educacenso com 
informações dos estudantes e professores; 
 
Captar as faltas dos estudantes no Diário de 
Classe e prestar as informações relativas ao 
Sistema de Acompanhamento da Frequência 
Escolar do Programa Bolsa Família 
(PROJETO PRESENÇA). 

 
 
Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
 
 
Chefe de secretaria  

 
 
 
 

Durante todo o ano letivo 

 
 

Acompanhar, sistematicamente, o 
preenchimento dos diários de 

classe web; 

 
 

Garantir a fidedignidade das 
informações 

Utilizar o Sistema IEDUCAR, no módulo Diário 
de Classe para acompanhar a alimentação do 
sistema por parte dos professores; 
 
Auxiliar os professores no manuseio do Diário 
WEB. 

 
Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 
 

Durante todo o ano letivo 

Observar o cumprimento dos dias 
letivos e cumprimento da Matriz 

Curricular, aprovada pelo 
Conselho de Educação do Distrito 

Federal – CEDF 

Garantir o cumprimento total 
da carga horária de 1000h e 

200 dias letivos.  

Utilizar o Sistema IEDUCAR, no módulo Diário 
de Classe para acompanhar a alimentação do 
sistema por parte dos professores; 
 
Acompanhar as reposições dos dias de 
paralisação/greve/dias letivos móveis. 

Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 
 
 

Durante todo o ano letivo 

Efetivar matrículas/transferências Analisar documentos para 
efetivação de matrícula e 

transferência de estudante, 
quando for o caso; 

Utilizar o Sistema IEDUCAR para Efetivação 
de matrícula/transferências ; 
 
No caso de transferência, encaminhar o 
histórico escolar do estudante e cópia dos 
Relatórios de Avaliação Individual. 

Por meio da avaliação 
institucional, utilizando os 
recursos a serem definidos; 

 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 

Durante todo o ano letivo 

 
Atender a comunidade escolar 

 

Atender a comunidade escolar 
com cordialidade, presteza e 

eficiência; 

Conhecer sua função; conhecer os 
documentos organizacionais da IE/UE e as 
legislações pertinentes ao trabalho; 

Por meio da avaliação 
institucional, com a comunidade 
escolar; 

 
 
Chefe de secretaria e apoio técnico 

 
 

Durante todo o ano letivo 
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demonstrar tranquilidade; utilizar um 
vocabulário simples, claro e objetivo; evitar 
excesso de intimidade; vestir-se de modo 
discreto; demonstrar postura segura, mas sem 
arrogância; entender a necessidade do 
requerente e da comunidade escolar em que 
atua;  atentar-se à pontualidade, agilidade, 
cordialidade e respeito ao outro;  atentar-se 
aos princípios da eficácia e eficiência. 
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11.3 Quanto aos aspectos financeiros e gestão participativa 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Garantir a participação da 
comunidade escolar na definição 
e na implementação de decisões 
pedagógicas, administrativas e 

financeiras. 

Melhorar as condições 
estruturais de acordo com as 

necessidades da unidade 
escolar utilizando os recursos 

disponíveis 

Identificando juntamente com 
servidores, conselho escolar e 
comunidade, as reais 
necessidades para utilização 
dos recursos financeiros; 
 
Reformando a cozinha e 
adquirindo utensílios 
apropriados para a boa 
execução da merenda escolar 
oferecida aos estudantes; 
 
Revitalizando a quadra de 
esportes e cobrindo o parque 
para melhor realização das 
atividades diversificadas; 
 
Instalando câmeras e alarmes 
para garantir a segurança dos 
bens permanentes adquiridos 
pela escola; 
 
Melhorando as condições de 
uso e higiene dos bebedouros e 
dos banheiros; 
 
Adquirindo novo acervo para 
biblioteca; 
 
Equipando com material 
necessário as salas de serviços 
de atendimento especializado; 
 
Participação no Projeto: 
“Escolas que Queremos” – 
Escolas prioritárias.  

Por meio de analise e resultados 
sendo que esta avaliação deve 
ser contínua. 

Gestor Educador e Vice-diretor 
 
Conselho Escolar; 
 
Supervisores. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 

 Revitalizar o laboratório de 
informática; 

Aquisição de equipamentos de 
informática; 
 
 

Por meio de verba/Emenda 
Parlamentar; 

Gestor Educador e Vice-diretor; 
 
Conselho Escolar; 
 
Supervisores. 

 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 

 Renovar os aparelhos 
eletrônicos para fins 
pedagógicos; 

Equipar e modernizar os 
ambientes com aparelhos, 
computadores, impressoras, 
etc. 

Por meio de verba/Emenda 
Parlamentar; 

Gestor Educador e Vice-diretor; 
 
Conselho Escolar; 
 
Supervisores. 

 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 

 Aumentar a divulgação da 
utilização dos recursos 
financeiros; 
 

 

Realizando de forma 
transparente os gastos feitos na 
unidade escolar; 
 
Divulgando os gastos através 
de informativos acessíveis a 
todos. 

Por meio de informativos 
acessíveis. 

Gestor Educador e Vice-diretor; 
 
Conselho Escolar; 
 
Supervisores. 

 
 
 

Fevereiro a Dezembro 2020 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

 

A avaliação se coloca numa posição de condição estratégica para que as 

mudanças se consolidem. Posições teóricas, crenças e hábitos necessitam ser 

revistos, substituídos, se necessário, em direção à avaliação transformadora, 

estruturada à luz de critérios bem definidos, a partir de uma realidade concreta.
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         13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta Proposta Pedagógica é uma ferramenta de planejamento, orientação e 

construção de diretrizes da rede pública de ensino do DF e, como tal, requer que as 

políticas e ações propostas sejam referência para o trabalho a ser desenvolvido em 

todas as instâncias. Assim, aprovamos depois de lida esta proposta, que poderá ser 

alterada, desde que as novas ações que devem ser implantadas sejam elaboradas a 

partir de estudos e discussões coletivas.  

 

Santa Maria, 29 de junho de 2020. 

 

                                                                                                             
____________________________                      ________________________ 

                    Diretor                                                             Vice-Diretor 

 

__________________________                         __________________________ 

      Chefe de Secretaria                                              Supervisor Pedagógico 

 

 

__________________________                          _________________________ 

      Rep. do Cons. Escolar                                           Rep. da Coordenação. 

 

 

__________________________                          __________________________ 

   Rep. do corpo docente                                         Rep. Carreira Assistência. 

 

                                                                                                          
__________________________                           _________________________ 

         Rep. Comunidade                                              Rep. Serviço de Apoio. 

 
__________________________________ 

                                                                   Estudante 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                     SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
 CEF 418 DE SANTA MARIA  

 
MAPEAMENTO INSTITUCIONAL - MAGISTÉRIO 

 
A pesquisa tem como intuito o levantamento de dados estatísticos sobre os servidores desta U.E, que irá nos 
nortear na atualização da Proposta Pedagógica (PP).  
 
Raça:  
 

(    ) Branca    (    ) Negra    (    ) Parda   (    )  Indígena   (    )  Ignorada 
 

Estado civil: 
 

(    ) Solteiro (a) (    ) casado(a)  (    ) viúvo (a)  (    ) amasiado (a)   (    ) divorciado/separado (a) 
 
Tipo de moradia: 
 

(    ) Própria   (    ) Alugada   (    ) Financiada   (    ) Outro 
 
Local onde reside: 

(    ) DF        (      ) Entorno 
 
Grau de Instrução: 
 

(    ) magistério   (    ) graduação    (    ) pós-graduação    (    ) Outro 
 
Tipo de Vínculo na SEDF:  
 

(    ) Servidor efetivo    (    ) Servidor temporário  
 
Tempo médio de Regência de Classe na SEDF: 
 

(    ) 01 a 05 anos   (    )  de 06 a 10 anos   (    ) de 11 a 15 anos   (    ) de 16 a 30 anos 
 
Tempo médio de atuação no Magistério:  
 

(    ) 01 a 05 anos   (    )  de 06 a 10 anos   (    ) de 11 a 15 anos   (    ) de 16 a 30 anos 
 
Religião: 
 

(    ) Católica  (    ) Evangélica (    ) Afro-brasileira (umbanda, candomblé)  (    ) Espírita (  ) Outro  
 
Idade: 
 

(    ) 18 a 23 anos   (    )  24 a 28 anos  (    ) 29 a 33 anos  
(    ) 34 a 38 anos   (    ) 39 a 43 anos  (    )  44 a 48 anos 

 (    ) 49 a 53 anos(    )  54 a 58 anos (    )  59 ou mais 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
 CEF 418 DE SANTA MARIA  

 
MAPEAMENTO INSTITUCIONAL – CARREIRA ASSISTÊNCIA 

 
A pesquisa tem como intuito o levantamento de dados estatísticos sobre os servidores desta I.E, que irá nos nortear 
na atualização da Proposta Pedagógica – PP: 
 
Raça:  

(    ) Branca    (    ) Negra    (    ) Parda   (    )  Indígena   (    )  Ignorada 
 
 

Estado civil: 
(    ) Solteiro (a) (    ) casado(a)  (    ) viúvo (a)  (    ) amasiado (a)   (    ) divorciado/separado (a) 

 
 

Tipo de moradia: 
 

(    ) Própria   (    ) Alugada   (    ) Financiada   (    ) Outro 
 
 

Local onde reside: 
 

(    ) DF        (      ) Entorno 
 

Grau de Instrução: 
(      ) Ensino Fundamental Completo   (      ) Ensino Fundamental Incompleto 

(      ) Ensino Médio Completo  (      ) Ensino Médio Incompleto 

(      ) Ensino Superior         (      ) Pós-Graduação       (      )Outros 

 

Vínculo na SEDF:  
(    ) Servidor efetivo    (    ) Servidor cedido por outro órgão 

 
Tempo médio de atuação na SEDF: 
 

(    ) 01 a 05 anos   (    )  de 06 a 10 anos   (    ) de 11 a 15 anos   (    ) de 16 a 30 anos 
 

Tempo médio de experiência na área em que atua: 
 

(    ) 01 a 05 anos   (    )  de 06 a 10 anos   (    ) de 11 a 15 anos   (    ) de 16 a 30 anos 
 

Religião: 
 

(    ) Católica  (    ) Evangélica (    ) Afro-brasileira (umbanda, candomblé)  (    ) Espírita (  ) Outro  
 

Idade:                      

 

(    ) 18 a 23 anos   (    )  24 a 28 anos  (    ) 29 a 33 anos 

(    ) 34 a 38 anos   (    ) 39 a 43 anos  (    )  44 a 48 anos 

 (    ) 49 a 53 anos(    )  54 a 58 anos (    )  59 ou mais 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
                       SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
 CEF 418 DE SANTA MARIA  

 
 MAPEAMENTO INSTITUCIONAL – TERCEIRIZADOS 

 
A pesquisa tem como intuito o levantamento de dados estatísticos sobre os servidores desta I.E, que irá nos 
nortear na atualização a Proposta Pedagógica – PP: 
 
 
Raça:  

(    ) Branca    (    ) Negra    (    ) Parda   (    )  Indígena   (    )  Ignorada 
 

Estado civil: 
(    ) Solteiro (a) (    ) casado(a)  (    ) viúvo (a)  (    ) amasiado (a)   (    ) divorciado/separado (a) 

 
Tipo de moradia: 

(    ) Própria   (    ) Alugada   (    ) Financiada   (    ) Outro 
 

Local onde reside: 
 

(    ) DF        (      ) Entorno 
Grau de Instrução: 

(      ) Ensino Fundamental Completo   (      ) Ensino Fundamental Incompleto 

(      ) Ensino Médio Completo  (      ) Ensino Médio Incompleto 

(      ) Ensino Superior  (      ) Pós-Graduação (      )Outros 

Vínculo na SEDF:  
(    ) Terceirizado   (cozinha/limpeza)  (    ) Educador Social Voluntário  

 
Tempo médio de atuação na SEDF: 

(    ) 01 a 05 anos   (    )  de 06 a 10 anos   (    ) de 11 a 15 anos   (    ) de 16 a 30 anos 
 

Tempo médio de experiência na área em que atua: 
(    ) 01 a 05 anos   (    )  de 06 a 10 anos   (    ) de 11 a 15 anos   (    ) de 16 a 30 anos 

 
Religião: 

(    ) Católica  (    ) Evangélica (    ) Afro-brasileira (umbanda, candomblé)  (    ) Espírita (  ) Outro  
 

Idade:                      

(    ) 18 a 23 anos   (    )  24 a 28 anos  (    ) 29 a 33 anos 

(    ) 34 a 38 anos   (    ) 39 a 43 anos  (    )  44 a 48 anos 

 (    ) 49 a 53 anos(    )  54 a 58 anos (    )  59 ou mais 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
 CEF 418 DE SANTA MARIA  

 
MAPEAMENTO INSTITUCIONAL – COMUNIDADE 

 
 

A pesquisa tem como intuito o levantamento de dados estatísticos sobre a comunidade escolar, que irá nos nortear na 
atualização a Proposta Pedagógica – PP: 
 

Onde moro: 
(    ) N. Rural/Chácara (    )Total Ville  (    )Santa Maria   (    )Entorno (   ) Outros 

 

Nível de Escolaridade: 
(      ) Ensino Fundamental Completo   (      ) Ensino Fundamental Incompleto 

(      ) Ensino Médio Completo  (      ) Ensino Médio Incompleto 
(      ) Ensino Superior  (      ) Pós-Graduação (      )Outros 

 

Cor/Raça:  
(    ) Branca    (    ) Negra    (    ) Parda   (    )  Indígena   (    )  Ignorada 

 
Estado civil: 

(    ) Solteiro (a) (    ) casado(a)  (    ) viúvo (a)   
(    ) amasiado (a)   (    ) divorciado/separado (a) 

 

Idade:                       
(    ) 18 a 23 anos   (    )  24 a 28 anos  (    ) 29 a 33 anos 
(    ) 34 a 38 anos   (    ) 39 a 43 anos  (    )  44 a 48 anos 

 (    ) 49 a 53 anos(    )  54 a 58 anos (    )  59 ou mais 
 

Tipo de Moradia: 
(    ) Própria     (    ) Alugada     (    ) Financiada     (    ) Outro 

 
Quantidade de pessoas que moram  na residência:  

(    ) 2   (    )  3  (    ) 4   (    ) 5   (    )  6  (    ) 7  (    ) 8   (    )  9  (    ) 10 ou mais 
 
Você tem emprego: 

(    ) Sim   (    ) Não    
 

Local de Trabalho: 
(    ) Santa Maria  (    ) Brasília   (    ) Gama   (    ) Entorno  (    ) Outro 

 
Renda Familiar: 

(    ) De 01 a 03 salários mínimos  (    ) de 03 a 05 salários mínimos    
(    ) Acima de 05 salários mínimos  (    ) Nenhuma renda 

 
O (a) responsável pelas finanças da casa é do: 

(    ) Sexo masculino  (    ) Sexo feminino   (    ) Ambos 
 

Tipo de Programa Social que participa:  
(    ) Renda Minha   (     ) Bolsa Família    (    ) Nenhum 

 
MUITO OBRIGADO! 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 418 

 

 

CONTRATO DE CONVIVÊNCIA COM NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CEF 
418 DE SANTA MARIA PARA O ANO LETIVO DE 2020 

 
Material escolar e livro didático:  

 

 É direito do estudante, receber os livros didáticos para o ano letivo, fornecidos 
pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação; 

 O livro didático será entregue ao responsável do aluno em dia ainda a ser 
definido pela Direção; 

 É dever do estudante, trazer os livros didáticos para a utilização em sala de 
aula, bem como conservá-los e responsabilizar-se pela devolução ao final do 
ano letivo; 

 O estudante deverá trazer todo o material exigido para as aulas, zelar e se 
responsabilizar por seus objetos de uso pessoal, dentro e fora da sala de 
aula. A escola não se responsabilizará em caso de perdas ou danos. 
 

Aparelhos eletrônicos: 
 

 É proibido o uso de aparelhos celulares, bem como de aparelhos 

eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo 

MP3, CDs e jogos, pelos estudantes das escolas públicas e privadas de 

Educação Básica do Distrito Federal. (LEI Nº 4.131, DE 02 DE MAIO DE 2008).                   

            Lanche: 
 

 É direito do estudante, receber lanche de qualidade na  
     escola e ter conhecimento do cardápio semanal de  
     merenda; 
 O estudante não poderá lanchar durante as aulas, o  

que compreende também marcar chicletes, comer  
doces, pirulitos e sanduíches, beber refrigerantes e  
sucos; 

 É expressamente proibido brincadeiras, desperdício e  
           descaso com a merenda escolar e utensílios. 

 
Atendimento aos pais e/ou responsáveis: 
 

 A escola tem o maior prazer em receber os responsáveis pelo estudante, 
porém, o atendimento será pelo professor em horário contrário à aula. Caso 
seja necessário, a coordenação também estará à disposição.  

 
Uso de banheiro e dos bebedouros: 
 

 É direito do estudante, utilizar banheiros e bebedouros sempre limpos e 
conservados, de acordo com a normatização de cada escola. 
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Depredação do patrimônio, limpeza e conservação:  
 

 Toda comunidade escolar deverá zelar pela limpeza e conservação das 
instalações, dos equipamentos e das matérias existentes na escola; 

 O estudante, ou seu responsável, deverá responsabilizar-se em caso de dano 
causado ao patrimônio da escola; 

 Conforme expresso na Lei, o aluno que pichar o prédio ou a mobília será 
convocado a reparar o dano causado, arcando com o ônus. O não 
cumprimento desse item acarretará no encaminhamento à justiça comum, que 
qualifica este crime inafiançável. 

 
Relações interpessoais:  
 

 É direito do estudante, ser respeitado em sua dignidade humana e valorizado 
em sua individualidade por todos os membros da comunidade escolar; 

 Os professores atenderão os pais e/ou responsáveis no turno contrário à aula, 
ou seja, nos dias específicos de sua coordenação;    

 O estudante deverá respeitar e tratar com cordialidade todos os membros da 
comunidade escolar; 

 É proibida a prática de bullying, cyberbullying, racismo, homofobia e qualquer 
tipo de discriminação por parte de toda a comunidade escolar. A ocorrência 
de tais atos deverá ser comunicada imediatamente à Direção, que tomará as 
providências cabíveis. 
 

Avaliação: 
 

 É direito do estudante, conhecer as Diretrizes de Avaliação da Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal, ter ciência do currículo em vigor; 

 É direito da comunidade escolar, participar e ter acesso à Proposta 
Pedagógica da escola; 

 É direito do estudante, conhecer os critérios adotados pelo professor no 
processo avaliativo e conhecer o resultado de seu desempenho escolar. 

 
Assiduidade 

 É direito dos responsáveis serem informados sobre a frequência e do 
rendimento do estudante. Para tanto, os pais e/ou responsáveis deverão 
manter o endereço e o telefone devidamente atualizados na Secretaria da 
escola; 

 Será considerada, para fins de promoção do aluno, frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas estabelecido para o 
ano ou semestre letivo, sendo computados também os exercícios domiciliares 
amparados por Lei; 

 O aluno que, por motivo justo, faltar a qualquer atividade pedagógica, deverá 
apresentar à Direção da escola a justificativa em até (cinco) dias letivos após 
o ocorrido; 

 O estudante, assegurado por atestado médico, tem o direito às atividades 
avaliativas, desde que informe à escola em tempo estabelecido pela escola; 

 Após a família ser informada a respeito das faltas dos estudantes, caso haja 
reincidência o caso será encaminhado ao Conselho Tutelar. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SANTA MARIA 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 418 

 

 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA - 2020 
 

Como se sabe, é parte fundamental do processo educativo garantir a 
observância de regras saudáveis de convivência no ambiente escolar, sustentando o 
equilíbrio entre desejos, direitos e deveres individuais e coletivos que permeia a 
convivência social entre todos. 
 

      Na escola, como parte integrante da missão de educar, dirigentes, 
professores, servidores e colaboradores devem esclarecer, divulgar e observar as 
regras de comportamento e convivência, conforme abaixo:  
 

 A escola fará uso da C.I (Comunicação Interna), a fim de facilitar ainda mais a 
comunicação entre todos os servidores desta Unidade de Ensino. Além de um 
e-mail criado para tal fim (cef418santamaria@gmail.com), teremos uma lista 
de transmissão no WhatsApp, além de correspondência, onde cada servidor 
dará ciência em todos os informes; 

 O uso do e-mail e do grupo do WhatsApp deverá estar apenas relacionado 
com os assuntos profissionais desta Unidade de Ensino; 

 No caso de LTS informar a Direção em tempo hábil para que as providências 
cabíveis possam ser tomadas; O prazo para apresentação do atestado 
médico é de 48 horas, a contar da sua emissão. Os atestados deverão ser 
trocados no período em que o funcionário estiver afastado do trabalho, caso 
não seja possível a troca do mesmo nesse período, o funcionário deverá 
utilizar a sua CPI; 

 Informar à direção a ausência nas coordenações e saídas da Unidade de 
Ensino; 

 Os ABONOS e TREs deverão ser marcados com antecedência, de no 
mínimo 48 horas e não existe a possibilidade de fragmentar tais direitos; 

 A coordenação coletiva acontecerá às quartas-feiras, sendo de caráter 
obrigatório a participação de todos os professores; 

 O atendimento aos pais e/ou responsáveis, feito pelos professores deverá 
ocorrer em horário de coordenação; 

 A liberação para recessos (julho/dezembro) será mediante comprovação junto 
à secretaria e supervisão administrativa de que não exista nenhuma 
pendência; 

 A direção deverá ser informada de TODOS os acontecimentos atípicos que 
envolvam: estudantes, pais e/ou responsáveis e servidores para que sejam 
registrados no livro de ocorrência e todos os citados deverão dar ciência do 
fato; 

 Nenhum documento ou qualquer tipo de material poderá ser retirado da 
escola sem a prévia anuência da direção; 
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 Mobiliário de propriedade particular poderá permanecer apenas na sala 
administrativa ou sala de aula em que o servidor trabalha, desde que 
devidamente identificadas; 

 Os Diários de Classe manual deverão permanecer SEMPRE arquivados na 
Secretaria Escolar;  

 Observar com muita atenção as Instruções de Preenchimento contidas no 
Diário de Classe. Não devem ter rasuras (corretivo, lápis ou borracha) ou 
qualquer tipo de colagem; os erros, se houverem, devem ser ressalvados e 
rubricados pelo professor no campo das Informações Complementares; 

 O professor deverá preencher DIARIAMENTE o Diário Web; 
 O número de aulas previstas e dadas, período e carga horária devem ser 

registrados corretamente e o total de faltas de cada aluno deve ser lançado e 
fechado no encerramento do bimestre. Fiquem atentos quanto às datas; 

 Em caso de Diário Manual, utilizar a mesma cor de caneta (azul), até o último 
bimestre; 

 Os Conteúdos e Procedimentos também devem ser lançados diariamente; 
 Todos os campos em branco deverão ser anulados no fechamento do 

bimestre; 
 Os estudantes que forem matriculados no decorrer do ano darão 

prosseguimento à lista. Preenchimento à caneta; 
 Na página reservada para registro de frequência, registrar corretamente os 

dias conforme tabela de dias letivos previstos pela SEEDF (anexo); 
 As paralisações/dias de greve/Dias Móveis deverão ser lançadas apenas no 

dia da reposição. Inclusive, justificadas no campo Informações 
Complementares; 

 Os atestados médicos dos estudantes deverão ser entregues diretamente na 
secretaria. A cada término de bimestre, será fornecida uma listagem com os 
mesmos, que deverão ser lançados no campo “Informações 
Complementares” e abonados no campo “Dias letivos” do Diário WEB; 

 Visando maior diálogo e interação entre todos os setores pedagógicos da 
Unidade de Ensino (professores, coordenação e Supervisão), os Relatórios 
de Avaliação serão arquivados na Supervisão Pedagógica; 

 Todos os professores deverão cumprir o prazo para entrega de notas e 
adequações curriculares na secretaria e dos Relatórios na Supervisão 
Pedagógica; 

 O Relatório de Avaliação (RAV) tem como objetivo, acompanhar a história da 
construção da aprendizagem e do desenvolvimento do estudante em 
determinado período, por meio da observação, da reflexão e das intervenções 
pedagógicas realizadas por você, professor. A avaliação exige de você, 
professor, uma observação atenta e reflexiva. O registro processual dessas 
observações deve estar articulado à reflexão e à intervenção pedagógica, 
com elementos que sejam capazes de dar visibilidade ao caminho percorrido 
pelo estudante em relação aos objetivos propostos, bem como dos aspectos 
que necessitam de atenção para que sejam alcançados; 

 Frequência mínima: é dever da Unidade de Ensino. Controlar a frequência 
escolar do aluno, sendo exigida a frequência mínima de 75%, conforme 
preceitua o artigo 24 da LDB e 85% (mensal) para os que inseridos no 
Programa Bolsa Família – Projeto Presença; O fato de haver justificativa de 
faltas pelo pai/responsável por qualquer que seja o motivo, não isenta o 
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professor de lançar falta para o aluno no diário de classe. Caso o aluno esteja 
nessas condições, avisar imediatamente a Secretaria; 

 Visando a atualização cadastral dos estudantes na Unidade de Ensino, todos 
os professores deverão solicitar aos pais e/ou responsáveis, que mantenham 
anotados/atualizados os números de telefone na agenda dos estudantes; 

 Manter a SUPERVISÃO PED./COORDENAÇÃO/SECRETARIA/SOE 
informada sobre excesso de faltas dos estudantes e solicitar o registro de tal 
informação, mediante encaminhamento em formulário próprio; 

 A segurança das crianças é de responsabilidade de todos os servidores, 
estando em primeira instância, o professor do aluno. Evite deixá-las em 
situação de risco (eventos, atividades lúdicas, parque, quadra e ausência de 
sala de aula); 

 O professor deve respeitar o horário do parque/quadra não sendo permitida a 
permanência de duas turmas no mesmo ambiente, o agendamento das duas 
atividades, deverá ser respeitado;  

 O professor deverá ter o cuidado com a quantidade de estudantes que sai 
para ir ao banheiro, pois assim diminuiremos o risco de brincadeiras maldosas 
e possíveis acidentes; 

 A utilização da Xerox e impressão serão autorizadas pela direção e/ou 
supervisão mediante planejamento. Solicitar com antecedência de 03 
dias o material que deverá ser xerocopiado; 

 Todos os trabalhos expostos em festas deverão ser recolhidos pelo professor 
e devolvidos aos estudantes; 

 Os conflitos entre os estudantes deverão a princípio, ser resolvidos em SALA 
DE AULA, em última instância, e quando for realmente necessário, levá-los à 
coordenação/direção; 

 O material escolar (coletivo) solicitado aos estudantes deverá ser entregue 
aos funcionários de suporte à direção; 

 O horário da biblioteca deverá ser marcado com antecedência, no próprio 
local. O uso das salas de vídeo também deverá ter agendamento prévio e 
deverá constar do planejamento do professor de maneira a contemplar o 
desenvolvimento das habilidades e competências descritas nas orientações 
curriculares da SEEDF; 

 Nenhum passeio ou aula extraclasse (fora do ambiente escolar) acontecerá 
se não houver conhecimento e “de acordo” dos colegas do grupo, da 
coordenação/supervisão pedagógica/direção; 

 O lanche será servido no refeitório, respeitando a escala estabelecida; 
 Os aparelhos de som e Datashow deverão ser requisitados através de 

formulário de Requisição de Material e devolvidos ao local de origem, pelo 
professor e NÃO pelos estudantes, e não devem ficar guardados no armário 
pessoal; 

 Todo material retirado do depósito deve ser anotado no caderno de controle e 
assinado quando devolvido; 

 A agenda escolar dos estudantes será personalizada e todos os professores 
deverão utilizá-la para fins de registros; 

 É ecologicamente correto devolver sobras de materiais como fitas, colas 
papéis diversos e outros para serem reutilizados, afinal somos educadores; 

 É expressamente PROIBIDO aos servidores, fumar dentro do ambiente 
escolar; 
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 A conservação da sala de aula é importantíssima, ficando assim, proibido o 
uso de fita durex colorida, fita PVC, dupla face nas paredes ou qualquer outro 
tipo de material que danifique o patrimônio; 

 Caso haja criança passando mal em sala de aula, a mesma deve ser 
encaminhada à coordenação para que possa ser contatada a família; 

 Evite a permanência na copa da sala dos professores em horário de regência 
para evitar constrangimentos. Lembre-se que os estudantes estarão sozinhos; 

 Todos os estudantes deverão ser envolvidos nas atividades em 
quadra/parque, não sendo permitidos, de forma nenhuma, grupos sem o 
acompanhamento do professor, evitando assim, que os mesmos passeiem 
pela escola ou incomodem o trabalho dos outros professores; 

 O (a) professor (a) só poderá fazer uso da imagem (festas, passeios, 
gincanas e etc.) do estudante, caso tenha autorização assinada por um 
representante legal; 

 Manter os responsáveis/ estudantes /direção/supervisão informados com 
antecedência sobre qualquer alteração que possa ocorrer na rotina escolar; 

 Informar a quem for de direito, situações que tragam prejuízo ao bom 
andamento do ensino aprendizagem; 

 A Unidade de Ensino passará por Avaliação Bimestral, elaborada pela escola, 
a fim de se aplicar possíveis intervenções pedagógicas, caso haja 
necessidade; 

 Informar o telefone pessoal para assuntos particulares, de forma a evitar 
congestionamento na linha telefônica da escola; 

 A copa é o ambiente em que realizamos as nossas refeições. Portanto, 

mantenha limpa e organizada: sujou, lavou!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


