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APRESENTAÇÃO 

Em 2020 a escola ganhou uma nova gestão que tem por objetivo principal fazer com que 

estudantes, professores e todos os servidores se sintam felizes neste ambiente. Sabe-se que as 

mudanças serão gradativas, mas são alcançáveis.  Neste ano, a Proposta Pedagógica terá uma 

nova roupagem em que serão inseridos dados do levantamento de um questionário enviado para 

todas as famílias a fim de entender melhor a realidade socioeconômica dos estudantes. Serão 

inseridos adicionalmente dados levantados em questionário específico para mapear as condições da 

retomada das aulas não presenciais. A aplicação de uma prova diagnóstica já elaborada pelos 

professores e impressa estava prevista para ser aplicada no início de março. No entanto, devido ao 

isolamento social imposto pela Pandemia do Coronavírus, a aplicação da prova diagnóstica ainda 

não foi de fato realizada. Desta forma, resta esta lacuna nesta PP; o resultado da prova diagnóstica. 

Durante a semana pedagógica de 2020 foram realizadas atividades com professores para que 

escrevessem suas expectativas e metas para o ano de 2020, as quais contribuíram para nortear 

estratégias deste documento. Um fator que prejudica a participação dos professores na elaboração 

da PP é o fato de os professores de contrato temporário não participarem da semana pedagógica, 

se apresentando na escola no dia de início das aulas e retorno dos estudantes.  

Este documento visa nortear as ações do Centro de Ensino Fundamental Drª Zilda Arns para 

o ano de 2020. Esta última versão foi editada durante o período de isolamento social devido à 

pandemia da COVID 19, período que escolas de todo o mundo precisaram rever suas práticas 

pedagógicas. A primeira versão deste documento ocorreu entre fevereiro e março de 2020, quando 

a escola mantinha suas atividades normalmente. Porém, no dia 12 de Março de 2020, todas as 

atividades foram interrompidas e continuam suspensas até o momento (Junho de 2020). Por saber 

que não será possível a realização de todos os projetos, metas e objetivos apresentados na primeira 

versão, fez-se necessária a revisão para a nova conjuntura. Não obstante tal realidade do contexto 

vivido no mês de junho de 2020, de adaptação e retorno das aulas não presenciais, este documento 

pretende apresentar as adaptações tecnológicas e metodológicas necessárias para o cenário de 

isolamento social e suspensão das aulas nas escolas da rede pública do Distrito Federal, atendidas 

por esta Secretaria de Educação, bem como apresentar uma Proposta Pedagógica planejada para 

um ano considerado sem alterações de rotina ou suspensão de aulas no ambiente escolar.  
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O trabalho de revisão da PP iniciou na semana pedagógica entre os dias 03 e 07 de fevereiro, 

com o pequeno quadro de professores(as) efetivos (10% diurno e 40% noturno). Nesta semana 

foram realizadas atividades com professores(as) para que escrevessem suas expectativas e metas 

para o ano 2020, bem como um estudo sobre a possibilidade de realização de assembleias 

escolares com estudantes periodicamente ao longo do ano. Já na primeira semana de coordenação, 

com a maioria dos professores(as) presentes, foi realizada uma atividade para definir a matriz 

axiológica da escola. Os valores escolhidos foram: RESPEITO, RESPONSABILIDADE E EMPATIA. 

A ideia, no entanto, era que os(as) professores(as) dialogassem com seus estudantes a respeito  

para que fossem definidos os mesmos valores para toda a escola. Com a interrupção das aulas, a 

atividade não foi concluída.  

Neste momento a equipe gestora, que está em teletrabalho, realiza a revisão da proposta 

pedagógica e organiza o retorno ao trabalho dos professores(as) e estudantes. Aguarda assim o 

retorno efetivo às atividades por parte dos professores e estudantes para aprofundar o diálogo sobre 

as propostas apresentadas.  

A primeira proposta pedagógica desta instituição foi elaborada em 2010, na gestão da Diretora 

Fátima Bispo Gonçalves dos Santos e Maria Zulmira Pereira de Castro. A segunda foi elaborada em 

2018, na gestão da diretora Maria Zulmira Pereira de Castro e Brunno Monteiro, e a terceira em 

2020, na gestão da diretora Graziela Maria Alexandre e Fabiola Resende. É costume das gestões 

que permanecem por um período longo na gestão de determinada escola, fazer revisões e apenas 

pequenas alterações a cada ano. Por ser uma gestão nova, a Proposta Pedagógica está sendo 

inteiramente escrita. Por suas características essenciais, a PP se constitui em um documento vivo, 

em constante mudança e que requer atualizações a qualquer tempo. Diante da complexidade da 

realidade do contexto que se impôs sobre toda a humanidade, esta PP pretende abarcar tanto o 

quadro de aulas não presenciais, o atual e imperativo cenário real, como também um provável 

retorno às atividades de aulas presenciais, salientando que muita coisa da rotina escolar certamente 

será inexoravelmente alterada deste momento histórico em diante.  
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HISTÓRICO - Constituição Histórica 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Itapoã foi autorizado pela Secretaria de Educação em 

fevereiro de 2008 por uma necessidade importante para a comunidade que não contava com 

nenhum atendimento educacional para adolescentes. Por falta de prédio próprio, as atividades 

iniciaram no Centro Educacional 02 do Cruzeiro até o dia 08 de abril, data que foi transferido para o 

anexo do Centro de Ensino Médio do Paranoá onde permaneceu funcionando provisoriamente até 

31 de dezembro de 2009. 

Em 05 de fevereiro de 2010, por meio da Portaria de nº11, obteve a denominação alterada 

para Centro de Ensino Fundamental Drª Zilda Arns, em homenagem à fundadora e coordenadora da 

Pastoral da Criança, ilustre brasileira e cidadã do mundo, falecida no terremoto do Haiti em janeiro 

de 2010, deixando como legado a importância da solidariedade para a construção de um mundo 

melhor. 

O atual prédio do Centro de Ensino Fundamental Drª. Zilda Arns foi inaugurado em 10 de 

fevereiro de 2010, pela excelentíssima Secretária de Educação do Distrito Federal, Drª. Eunice dos 

Santos e demais autoridades, a Diretora da escola Fátima Gonçalves Bispo dos Santos e a Vice-

Diretora Maria Zulmira Pereira de Castro; além do corpo docente e discente, diretores de outras 

unidades de ensino e membros da CRE Paranoá. 

Tal solenidade foi objeto de matéria jornalística veiculada pelo Jornal de Brasília em 10 de 

Fevereiro de 2010. Disponível no seguinte endereço da internet:  

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/centro-de-ensino-fundamental-doutora-zilda-arns-e-

inaugurado-no-itapoa/  

Centro de Ensino Fundamental Doutora Zilda Arns é 

inaugurado no Itapoã 

Os moradores do Itapoã receberam nesta quarta- feira (10) a terceira escola pública da 

região. O Centro de Ensino Fundamental Dr.ª Zilda Arns Neumann recebeu este nome em 

homenagem à coordenadora da Pastoral da Criança indicada ao Prêmio Nobel em 2006, falecida 

no terremoto de janeiro, no Haiti. 

O investimento nas modernas instalações do CEF Dr.ª Zilda Arns Neumann custou R$ 4,7 

milhões. O projeto arquitetônico foi planejado para oferecer aos alunos e aos professores um 

ambiente acolhedor. O espaço atende portadores de necessidades especiais, tem dois pavimentos 

e uma rampa circular rodeada de jardins. 

No local foram construídas 20 salas de aula, arquivo, depósito de materiais pedagógicos, 

salas de direção e apoio pedagógico, Serviço de Orientação Educacional, reprografia, sala de 

professores, copa, sala de coordenação, almoxarifado, cozinha, área de serviços, banheiros e um 

imenso pátio. Laboratórios de informática, de ciências, anfiteatro e um ateliê para artes plásticas 

com cores projetadas para facilitar a locomoção dos alunos com deficiente visual também fazem 

parte da escola. 

Uma extensa área é dedicada aos esportes com pista de skate, anfiteatro, quadra 

poliesportiva coberta e iluminada e um campinho de areia.  No local há ainda uma horta suspensa 

para que os alunos cadeirantes possam cultivá-la. 

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/centro-de-ensino-fundamental-doutora-zilda-arns-e-inaugurado-no-itapoa/
https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/centro-de-ensino-fundamental-doutora-zilda-arns-e-inaugurado-no-itapoa/
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O sobrinho da Dr.ª Zilda, Senador Flávio Arns, esteve na solenidade de entrega da escola. 

Para ele, a homenagem reconhece o trabalho desenvolvido pela tia. “Se o Brasil tivesse escolas 

com essa estrutura e professores de qualidade a educação seria diferente”, reforçou. “Parabéns 

aos alunos, à comunidade, ao governo e a todos aqueles que se empenharam em aproximar a 

educação da comunidade carente”, agradeceu.  

A Secretária de Educação em exercício, Eunice Santos, reforçou que a nova escola foi 

construída em uma área habitada por uma comunidade carente do Distrito Federal. “A nova escola 

tem ótima infraestrutura, professores de qualidade e vai dar oportunidade para os estudantes da 

região”, afirmou. “Aqui os alunos vão aprender e criar uma sociedade mais justa e igualitária”, 

completou Eunice. 

Conforto 

O CEF Drª. Zilda Arns atenderá 2.000 crianças e adolescentes. Do total, 470 estavam 

estudando no Paranoá e deixaram de utilizar o transporte escolar. 

Gardênia Monteiro, 41 anos, é moradora da região. Mãe de cinco filhos, a doméstica 

comemorou a inauguração da escola. “Eu levava os meus filhos à escola de ônibus”, contou a 

desempregada. “Com a escola perto da minha casa poderei acompanhar melhor os estudos dos 

meninos”, comemorou. A unidade atenderá também cerca de 500 estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no noturno. 

A diretora do CEF Dr.ª Zilda Arns Neuman, Fátima Santos, reforçou que além das 

atividades educativas e da prática de esportes, a escola oferecerá projetos para aumentar a 

autoestima dos estudantes. “As atividades serão desenvolvidas em turno contrário ao das aulas e 

estão ligadas à conservação do patrimônio, à valorização da limpeza e para evitar desperdícios”, 

detalhou. “O concurso de redação sobre a escola que queremos será o primeiro projeto e 

conscientizará os estudantes sobre a importância da escola”, adiantou. 

Uma parceria dará inicio às atividades da horta escolar. Todos os estudantes podem 

participar. “A horta foi construída acima do solo e seu layout permite a manipulação por inteiro”, 

explicou a diretora. Ela pretende instalar TV, DVD e ventilador nas salas de aula para incentivar 

mais ainda a presença do aluno na escola. 

O CEF Zilda Arns é a primeira escola inaugurada em 2010. Outras 18 serão entregues até 

setembro, totalizando 293 salas de aula, um investimento de R$ 55,3 milhões. 

 

Em doze anos de existência do CEF Drª. Zilda Arns muita coisa aconteceu na cidade do 

Itapoã, no Brasil e no mundo. A escola e todos que por ela passaram guardam na memória uma 

lembrança, um momento, uma aprendizagem que a liga ao CEF Drª. Zilda Arns, que segue 

construindo sua história em conjunto com a comunidade que busca integrar.  

 

Caracterização Física 

⮚ 1 sala para direção 

⮚ 1 secretaria 

⮚ 1 sala para administrativo 

⮚ 1 sala de artes 

⮚ 20 salas de aula ambientes 

⮚ 1 sala da Orientação Educacional/ EEAA 

⮚ 1 laboratório de ciências 

⮚ 1 pátio interno e 1 externo 
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⮚ 1 sala para professores 

⮚ 1 cozinha 

⮚ 2 banheiros p/ professores sendo 1 masculino e outro feminino. 

⮚ 4 banheiros para estudantes,  sendo 2 femininos e 2 masculinos.    

⮚ 2 Banheiros de uso individual adaptado para pessoas com necessidades especiais.   

⮚ 1 Sala de leitura 

⮚ Sala de Recursos 

⮚ Mecanografia 

⮚ Quadra poliesportiva 

⮚ Skate park 

 

Dados De Identificação Da Instituição 

Endereço - Quadra 378, conjunto N, Área especial n 2 - Del Lago - Itapoã - DF - CEP 71.593-633 

Telefone - 3901-2971 

 email - pedagogicozildaarns@gmail.com  

Instagram - @cefzilda 

Ato de Aprovação da criação do CEF 01 do Itapoã 

mailto:pedagogicozildaarns@gmail.com
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Ato de mudança de denominação para Cef Dra Zilda Arns 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE          

 A cidade do Itapoã conta com 17.923 domicílios urbanos, com uma população estimada em 

68.587 (2015) e 62.208 (2018) pessoas, segundo estimativas do PDAD 2015 e 2018 - Pesquisa 

Distrital por amostra de domicílios, Codeplan, documentos que serão as bases das informações 

contidas aqui. Entre 2013 e 2015 a população cresceu em uma taxa de 7,19%. Inicialmente a cidade 

do Itapoã se constituiu como uma invasão no final da década dos anos 90. Em 1997, surgiram as 

primeiras ocupações no Itapoã, tendo início com o Condomínio Itapoã 1, caracterizado por lotes 

unifamiliares com dimensões em torno de 15x30m; e o Condomínio Mansões Entrelagos – I, II, III e 

IV, com configuração horizontal, fechado e constituído por lotes de 1000m² e também grandes 

módulos de chácaras. A partir de 2001, o Itapoã passou por um processo acelerado de ocupação 

decorrente da chegada de famílias de outros estados e do Paranoá, época na qual surgiu o 

Condomínio Sobradinho dos Melos. A expectativa de regularização estimulou o crescimento e o 

surgimento de outras ocupações, tanto de baixa renda como de classe média, como Itapoã II, Del 

Lago, Fazendinha, Del Lago II, predominantemente de lotes unifamiliares de reduzidas dimensões; e 

o Condomínio Mandala, destinado a chácaras. No ano de 2001 ocorreu um grande aumento da 

invasão com a chegada de muitos imigrantes, vindos de outros estados e da cidade do Paranoá, 

estimulados pela expectativa de regularização dos lotes. Em 2003, foi criada a subadministração, 

vinculada ao Paranoá, por meio da aprovação do Projeto de Lei nº 698/2003. Em 18/11/2004, a 

Câmara Legislativa aprovou, em 1º turno, a criação da RA XXVIII, sendo oficializada em 03 de 

janeiro de 2005. Em 06/11/2012, a Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento 

fez a doação do terreno para o Governo do Distrito Federal. O Itapoã hoje conta com duas Escolas 

Classes, 01 e 02 e o Cef Dra. Zilda Arns. Por outro lado os dados quanto à escolarização da 

população indicam que há uma grande demanda latente por vagas nas escolas e oportunidades de 

dar continuidade aos estudos. Da população total do Itapoã, destaca-se o percentual daqueles que 

não estudam, 68,57%. Os que frequentam escola pública somam 28,40%, com 0,26% em período 

integral. Na escola particular, a pesquisa registrou apenas 3,03%. Quanto ao nível de escolaridade, 

a população concentra-se na categoria dos que têm fundamental incompleto, 46,97%, seguida pelo 

nível médio completo, 16,26%. Os que possuem ensino superior completo, incluindo especialização, 

mestrado e doutorado, são 4,71%. Analfabetos na região representam 2,25%. A PDAD apurou que 

8,63 % da população é composta por menores de seis anos fora da escola. Sobre a escolaridade, 

96,1% dos moradores com cinco anos ou mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as 

pessoas entre 4 e 24 anos, 60,1% reportaram frequentar escola pública. Entre aqueles que 

frequentavam escola, 43,6% estudavam na RA Paranoá, 26,5% no Itapoã e 22,9% no Plano Piloto. 

O principal meio de transporte declarado foi ônibus para 35,6% dos respondentes. O tempo gasto 
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mais reportado foi entre 15 e 30 minutos para 35,8% dos moradores. Por fim, no que diz respeito à 

escolaridade das pessoas com 25 anos ou mais, 37,5% declararam ter o ensino fundamental 

incompleto, 28,1% declararam ter o ensino médio completo, 10,2% o ensino médio incompleto, 8,8% 

concluíram o nível superior, 6,9% possuem o nível fundamental completo, 4,7% declararam ter nível 

superior completo e 3,8% dos adultos acima de 25 anos não são alfabetizados, segundo dados do 

PDAD 2018. A taxa de frequência escolar entre crianças entre 6 e 14 anos é de 96,4%  e entre 15 e 

17 anos baixa para 82,8%. Este dado nos chama a atenção para a evasão escolar nos Anos finais 

do Ensino Fundamental, séries atendidas pelo CEF Dra. Zilda Arns.  

Seguem dados do censo escolar 2018 

https://www.qedu.org.br/escola/245784-cef-doutora-zilda-arns/censo-escolar  

Matrículas e Infraestrutura 

Ano: 

2018  

Dados Gerais 

Código INEP 53019601 

Localização da Escola Urbana 

Dependência Estadual 

Endereço QD 378 - AE 

Bairro: ITAPOA 

CEP: 71590000 

Telefone (61) 3901-7549 

Fax - 

Outras Informações 

Número de Funcionários da Escola 142 

A escola possui organização por ciclos? Sim 

Alimentação 

https://www.qedu.org.br/escola/245784-cef-doutora-zilda-arns/censo-escolar
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Alimentação é fornecida aos alunos? Sim 

A escola possui água filtrada? Sim 

Matrículas 

Creche 0 

Pré escola 0 

Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) 0 

Anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) 1243 

Ensino Médio 0 

Educação de Jovens e Adultos 679 

Educação Especial 32 

Matrículas por Série 

Matrículas 1º ano EF 0 

Matrículas 2º ano EF 0 

Matrículas 3º ano EF 0 

Matrículas 4º ano EF 0 

Matrículas 5º ano EF 0 

Matrículas 6º ano EF 293 

Matrículas 7º ano EF 394 
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Matrículas 8º ano EF 267 

Matrículas 9º ano EF 289 

Matrículas 1º ano EM 0 

Matrículas 2º ano EM 0 

Matrículas 3º ano EM 0 

Acessibilidade 

As dependências da escola são acessíveis aos portadores 

de deficiência? 

Sim 

Os sanitários são acessíveis aos portadores de deficiência? Sim 

Infraestrutura (dependências) 

Existe sanitário dentro do prédio da escola? Sim 

Existe sanitário fora do prédio da escola? Não 

A escola possui biblioteca? Sim 

A escola possui cozinha? Sim 

A escola possui laboratório de informática? Sim 

A escola possui laboratório de ciências? Não 

A escola possui sala de leitura? Sim 

A escola possui quadra de esportes? Sim 

A escola possui sala para a diretoria? Sim 



 
 Centro de Ensino Doutora Zilda Arns - Itapoã 
Governo do Distrito Federal – GDF 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF 
Coordenação  Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã – CRE 

 
 
 

14 
 

A escola possui sala para os professores? Sim 

A escola possui sala de atendimento especial? Sim 

Equipamentos 

Aparelho de DVD Sim 

Impressora Sim 

Copiadora Sim 

Retroprojetor Sim 

Televisão Sim 

Saneamento Básico 

Abastecimento de água Rede pública 

Abastecimento de energia Rede pública 

Destino do esgoto Rede pública 

Destino do Lixo Coleta periódica 

Computadores e Internet 

Internet Sim 

Banda larga Sim 

Computadores para uso dos alunos 1 

Computadores para uso administrativo 6 

Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no 

Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação. 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. 



 
 Centro de Ensino Doutora Zilda Arns - Itapoã 
Governo do Distrito Federal – GDF 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF 
Coordenação  Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã – CRE 

 
 
 

15 
 

Taxas de Rendimento (2018) 

Ano: 2018  

Anos Finais 10,5%  

131 reprovações 

0,2%  

3 abandonos 

89,3% 

1.111 aprovações 

    

Porcentagem de alunos (%)Taxa de Rendimento por Etapa  
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Detalhamento por ano escolar 

Anos Finais 
Reprovação Abandono Aprovação 

6º ano EF 3,6%  

11 reprovações 

0,4%  

2 abandonos 

96,0% 

282 aprovações 

7º ano EF 18,1%  

72 reprovações 

0,3%  

2 abandonos 

81,6% 

322 aprovações 

8º ano EF 4,9%  

14 reprovações 

0,0%  

nenhum abandono 

95,1% 

254 aprovações 

9º ano EF 12,3%  

36 reprovações 

0,0%  

nenhum abandono 

87,7% 

254 aprovações 

 

Acima de 5% 

A situação indica a necessidade de definir estratégias para conter o avanço da evasão escolar. 



 
 Centro de Ensino Doutora Zilda Arns - Itapoã 
Governo do Distrito Federal – GDF 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF 
Coordenação  Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã – CRE 

 
 
 

18 
 

 

Acima de 15% 

A situação indica que é preciso intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível, pois muitos estudantes poderão ficar fora 

da escola. Índices altos de reprovação ou abandono escolar também podem aumentar a distorção idade-série. 

Distorção Idade Série 

ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO) 

Total 

35%  

6º ano 

27%  

7º ano 

39%  

8º ano 

29%  

9º ano 

43%  

Fonte: 

https://www.qedu.org.br/escola/245784-cef-doutora-zilda-arns/distorcao-idade-

serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2018  

https://www.qedu.org.br/escola/245784-cef-doutora-zilda-arns/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2018
https://www.qedu.org.br/escola/245784-cef-doutora-zilda-arns/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2018
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Internamente à escola, no contexto das aulas presenciais que ocorreram até meados de 

março, foi primeiramente distribuído e preenchido pelos alunos um formulário em papel, denominado 

Questionário Socioeconômico (Anexo 1) cuja tabulação não foi ainda completamente transferida 

para o google forms. Foi elaborado um formulário para cada e no total já foi digitado cerca de 100 

formulários em todos os anos atendidos nos turnos matutino e vespertino. De modo prévio é 

possível afirmar que os alunos majoritariamente se declaram da cor parda, a renda familiar da 

maioria é de R$ 1000,00 a R$ 1500,00 e seus pais na maioria estão ocupados em empregos 

informais e sem local fixo, como diaristas, empregadas domésticas, caseiros, pedreiros. Em sua 

maioria possui ensino fundamental incompleto e é importante ressaltar a alta porcentagem da falta 

de respostas à esta questão, demonstrando o desconhecimento quanto ao termo Grau de Instrução. 

Outra questão com muita ausência de respostas diz respeito à renda.    

 Já no contexto do isolamento social devido à Pandemia da Covid - 19, para saber como é a 

condição do aluno para a realização das aulas não presenciais, a Equipe do Cef Drª. Zilda Arns 

enviou para os alunos o formulário Mapeamento das Condições para Retorno às Atividades 

Remotas (Anexo 2). Este formulário foi enviado diretamente aos alunos por meios dos grupos no 

aplicativo WhatsApp formados por cada professor conselheiro. Desta forma, cabe ressaltar que 

houve muitas repetições de respostas. Considerando esta ressalva, obtivemos até o momento um 

total de 892 respostas.  624 alunos afirmaram ainda não ter ativado seu e-mail institucional e apenas 

267 respostas positivas a esta pergunta. 293 alunos responderam estar ajudando nas tarefas 

domésticas e cuidados com crianças menores, 255 afirmaram ter bastante tempo livre e 279 

afirmaram poder escolher o que fazer. 481 alunos responderam dividir a casa com entre 2 e 4 

pessoas, e 381 responderam entre 5 e 7. Quanto a ter alguém que ajude nas tarefas, 485 afirmaram 

ter, 298 disseram que às vezes tem quem ajude e 109 alunos não possuem quem possa ajudar nas 

tarefas. 525 afirmaram nunca ter visto a programação da Secretaria de Educação na TV aberta. 346 

disseram assistir às vezes e apenas 21 alunos assistem sempre. Ressalta-se que esta programação 

a que se refere esta pesquisa é a que é veiculada pela TV Justiça, como esforço voluntário e sem 

contar presenças ou notas do ano letivo, o que está planejado para acontecer a partir do dia 29 de 

junho de 2020. 318 alunos afirmaram terem assistido poucas vezes, não ter gostado e deixou de 

assistir. 131 afirmaram ter dificuldade de entender, 131 afirmaram não entender e apenas 32 

respostas de que entenderam os conteúdos transmitidos pela TV aberta. 617 afirmaram possuir 

celular próprio. 38 pessoas afirmaram não ter internet e 26 afirmaram não ter nenhum equipamento 

eletrônico. 540 Alunos afirmaram poder acompanhar aulas ao vivo com os professores no período 

de sua aula no Google meet.   461 alunos afirmarem viver com pessoas do grupo de risco para a 

Covid - 19 enquanto 432 afirmaram não conviver com ninguém dos grupos de risco. 107 alunos 
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afirmaram que suas famílias estão passando por dificuldades financeiras e precisam de ajuda. Uma 

ação que a equipe do CEF Drª Zilda Arns realizou quanto a esta questão premente da necessidade 

material e alimentar da comunidade escolar foi uma campanha permanente de doação de cestas 

básicas para as famílias dos alunos. Quanto à necessidade de receber uma cesta básica mensal, 

510 alunos afirmaram que necessitam, enquanto 369 afirmaram não precisar de tal auxílio.  

Tal mapeamento deixa bastante claro o contexto de extrema vulnerabilidade em que vive a 

comunidade escolar atendida pelo CEF Drª. Zilda Arns. Uma sugestão é que este mapeamento sirva 

de conexão com os demais serviços, principalmente a assistência social, principalmente no contexto 

de isolamento social devido à pandemia da Covid - 19. É muito importante que os serviços prestados 

pelo estado na área de educação e os demais serviços sejam parceiros de um modo permanente e 

contínuo. Para além do contexto da pandemia, o Itapoã é de fato uma das Regiões Administrativas 

de maior vulnerabilidade social do DF e o CEF Drª. Zilda Arns não pode se furtar a ser uma agente 

integrador entre a comunidade que atende e os demais serviços do Estado.  

 

FUNÇÃO SOCIAL  

Ser a única escola de Anos Finais do Ensino Fundamental na cidade do Itapoã traz ao CEF 

Drª Zilda Arns uma enorme responsabilidade. Somos a face mais próxima do Estado com que esta 

população se defronta. A função social da escola é pensada em nosso país enquanto uma instituição 

a fornecer educação formal, dividida em matérias ou disciplinas que possibilitem acessar o 

conhecimento universal acumulado, servir como formação profissional e ser um meio de ascensão 

social. Esta, pelo menos, é a expectativa que se tem da função da educação. No entanto, pesquisas 

sobre o papel da educação na redução das desigualdades sociais apontam para um caminho oposto. 

É o que se pode ler na seguinte reportagem: 

 

Apenas acesso à educação não é suficiente para reduzir desigualdade no Brasil, 

diz estudo 

 

Simulação aponta que se país tivesse garantido educação secundária para a população 

desde 1994, disparidade da renda do trabalho teria caído apenas 2% 

 

São Paulo - 24 DIC 2018  

O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo com quase 30% da renda nas mãos de 

apenas 1% dos habitantes do país. Para tentar diminuir tamanha brecha entre os ricos e os pobres, o 

investimento em educação quase sempre aparece como um dos remédios mais promissores. A solução 

frequentemente repetida para tentar resolver a desigualdade, entretanto, já é relativizada por 

especialistas.Um estudo recente mostrou que optar apenas por uma política de expansão de ensino, 

dentro de um prazo razoável, não é suficiente para melhorar os salários e impactar na distribuição mais 

igualitária de renda do trabalho no país.  A pesquisa foi realizada pelos sociólogos Marcelo Medeiros, do 

Instituto de Pesquisas Econômica Aplicadas (Ipea), Rogério Barbosa, da Universidade de São Paulo 

(USP), e Flávio Carvalhes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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"Em termos globais, a educação já não é mais uma grande solução para os problemas de 

pobreza e desigualdade no Brasil. Ela pode ser vista como uma alternativa apenas num prazo muito 

longo", explica Medeiros. 

Através de simulações com dados estatísticos, o grupo concluiu que, se desde 1994 o Brasil 

tivesse conseguido um sistema educacional "perfeito" em que os alunos de todo o país saíssem da 

escola com, no mínimo, o ensino médio completo direto para o mercado de trabalho, a desigualdade hoje 

teria caído apenas 2%. 

A pesquisa apontou ainda que o quadro não seria muito diferente caso uma grande reforma 

garantisse que ninguém deixasse o sistema de ensino sem um diploma universitário. Em um caso 

hipotético em que todos os alunos tivessem conseguido um diploma semelhante ao de formação de 

professores e Ciências da Educação, uma das profissões mais mal pagas do mercado, a desigualdade 

teria recuado 4%. 

"É uma queda muito pequena diante do grande esforço que o Brasil teria conseguido fazer para 

isso. Não dá mais para falar que é a educação que vai diminuir a desigualdade", afirma Marcelo 

Medeiros. Para o pesquisador, além desta via de combate à disparidade de renda ter um efeito menor do 

que se idealiza, seria necessário no mínimo meio século para conseguir educar toda a força de trabalho 

do país. "É tempo demais para esperar diante da urgência do problema", avalia. 

Em 2017, o Brasil era o nono país do mundo com a maior desigualdade de renda, segundo o 

coeficiente de Gini. O mais desigual do continente americano. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado, o Gini foi de 0,549, conforme a renda média mensal 

domiciliar per capita. O indicador varia de zero a um, quanto mais próximo de zero, mais perto de uma 

situação ideal de absoluta igualdade. 

 

Ensino médio é pouco 

 

Os pesquisadores também simularam os efeitos da educação em um prazo mais longo, mas, 

novamente, os impactos dos estudos na queda da desigualdade foram aquém do que se imagina o 

senso comum. Em um cenário hipotético em que, desde 1956, todos os alunos tivessem concluído 

ensino médio ou tivessem o ensino superior incompleto, a desigualdade não teria caído nem 10% nos 

dias de hoje. Apenas em um cenário mais extremo, no qual fosse viável para todos, há mais de 60 anos, 

o ensino superior com retornos financeiro equivalentes aos proporcionados por um diploma em medicina, 

uma das carreiras mais bem pagas do país, é que a diminuição da brecha poderia chegar a um patamar 

substancial: 18%. O estudo ressalta, entretanto, que oferecer educação de elite para toda a força de 

trabalho é algo irrealista, "pelo menos em qualquer cenário futuro minimamente possível". 

"O que concluímos é que ter um ensino médio é pouco para combater as diferenças de renda. O 

Brasil precisa massificar o acesso à universidade para ter um resultado melhor na queda da 

desigualdade. Nas últimas décadas, o ensino superior foi expandido, mas ainda precisa ser muito mais", 

diz Medeiros. 

As propostas  efendidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, no entanto, parecem ir de algum 

modo na contramão dessa expansão. Uma das propostas dele é transferir recursos do ensino superior 

para o ensino básico. No seu programa de Governo, Bolsonaro ressalta que os gastos com educação no 

Brasil — cerca de 6% do Produto Interno Bruto— são comparáveis aos de países desenvolvidos, mas os 

resultados estão entre os piores do mundo. Ele propõe uma "reversão da pirâmide" de despesas para 

priorizar a educação básica. Para o ensino superior, o programa fala em parcerias de universidades com 

a iniciativa privada para desenvolvimento de novos produtos visando aumentar a produtividade no país. 

O país é hoje um dos com o maior número de habitantes sem diploma do ensino médio. De 

acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mais da metade 

dos adultos (52%) com idade entre 25 e 64 anos não possuem esse nível de formação.  E apenas 15% 

da população brasileira tem curso superior. 
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Na avaliação do pesquisador Rogério Barbosa, os dados do estudo comprovam que é preciso 

deixar de lado a ideia que a educação é a solução para todos os problemas. Na avaliação dele, a 

redução da desigualdade poderia ser atacada de forma mais rápida caso fossem adotadas medidas 

contra a discriminação de gênero, raça e cor no mercado de trabalho e através de uma reforma tributária 

que adotasse um programa que aumentasse a progressividade dos impostos. 

"A educação é mais que necessária, é um requisito de cidadania, que possui inúmeros bens 

sociais. Mas hoje não é ela a credencial que vai te fazer ganhar mais. Os aumentos do salário mínimo, 

por exemplo, foram a principal política distributiva na década de 2000. Muito mais rápida e efetiva do que 

a educação", afirma Barbosa. 

 

Pobreza 

 

Com respeito à pobreza, a pesquisa "Educação, desigualdade e redução da pobreza no Brasil" 

mostrou que os impactos da educação são um pouco mais relevantes.  No entanto, os estudiosos 

ponderam que o poder de redução da pobreza por essa via diminuiu, ao longo das últimas décadas, já 

que uma série de políticas do mercado de trabalho e de programas de assistência — como o Bolsa 

Família, de transferência de renda — tornaram a população menos pobre independentemente da 

formação escolar. 

Para que o Brasil reduzisse a pobreza para menos da metade, seriam necessárias enormes 

melhorias, como, por exemplo, garantir a universalização da formação superior. Uma mudança 

ambiciosa, mas mais realista, segundo os pesquisadores, seria a de garantir que ninguém saísse da 

escola sem o ensino médio completo. No entanto, mesmo com esse nível de instrução da população, a 

pobreza ainda seria igual a três quartos da atualmente observada.  

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/15/politica/1544829880_024075.html?%3Fssm=TW_BR_CM&utm_

medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1592623208  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/15/politica/1544829880_024075.html?%3Fssm=TW_BR_CM&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1592623208
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/15/politica/1544829880_024075.html?%3Fssm=TW_BR_CM&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1592623208
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Diante da reportagem que noticia os resultados de uma pesquisa levada a cabo por 

profissionais de instituições sólidas e reconhecidas como IPEA, USP e UFRJ, resta-nos questionar 

se somente a melhoria na renda deve ser o foco da atenção do serviço de educação prestada pelo 

CEF Drª. Zilda Arns e por toda a área de educação no Brasil. É passada a hora de repensar a 

educação como o único meio de realizar uma formação integral do indivíduo enquanto cidadão e 

membro de uma sociedade. De modo geral, ouvimos na sociedade brasileira afirmações do tipo: 

"Educação vem de casa, na escola estudaremos as disciplinas como matemática, português". No 

entanto, é amplamente conhecido que a filosofia de abarcar a integralidade da formação dos 

indivíduos e orientar sua vida no sentido de agir coletivamente foi a marca de sistemas muito bem 

sucedidos de educação mundo a fora. É possível afirmar que muitas famílias não possuem instrução 

suficiente para orientar os alunos atendidos pelo CEF Drª. Zilda Arns em muitos sentidos. A 

mudança de postura quanto à função social da escola na sociedade brasileira se mostra premente. 

Encarar a educação enquanto a formação integral dos indivíduos para assim orientá-los para a 

participação cidadã na sociedade brasileira de modo crítico, propositivo e ético em prol do coletivo, 

possibilitará construir uma cultura de valorização do conhecimento e de uma sociedade mais justa. 

Buscar sua formação cidadã, sua inserção e contribuição dos alunos que passarem pelo CEF Drª. 

Zilda Arns para a construção da sociedade brasileira que inclua cada um de seus cidadãos com 

rendimentos compatíveis aos gastos necessários para uma vida confortável é a função que 

gostaríamos de exercer.  

Pretendem-se exercer atividades virtuais e, quando possível, presenciais com os estudantes 

que os façam aprender sobre cidadania, valorização da diversidade e a igualdade de direitos. 

Partindo-se da premissa de que mudanças qualitativas na sociedade somente são possíveis pela 

interação de pessoas atuantes e que, por se sentirem integradas à comunidade em que vivem, se 

sintam responsáveis por ela. Por isso se faz necessária a formação de cidadãos críticos, 

competentes e éticos. No contexto da Pandemia, de suspensão das aulas presenciais e o retorno às 

atividades não presenciais, a função social do CEF Zilda é pensada mais no sentido de acolher os 

estudantes e suas famílias, orientá-los nos usos das novas tecnologias, bem como a própria equipe. 

Prestar apoio inclusive no sentido material de suprir necessidades básicas como alimentação e 

também buscar soluções para a participação dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem, com 

possíveis campanhas de arrecadação e doação de equipamentos eletrônicos para a comunidade 

escolar atendida pelo CEF Drª. Zilda Arns. 

  

PRINCÍPIOS           

 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO       
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Para Platão a episteme se constitui no conhecimento sistemático, reflexivo, 

analítico. A epistemologia tem como objeto de estudo o conhecimento científico, no 

caso o campo da educação, da educação integral e da educação inclusiva e não as 

particularidades estudadas por esta ciência. Os princípios, métodos e fundamentos da 

educação é o foco da epistemologia da Educação, é um estudo meta-científico. Em um 

artigo publicado no site Maxi Educa (https://blog.maxieduca.com.br/epistemologia-

educacao/), Marcio André Emidio escreve sobre a epistemologia da educação em 

quatro autores: Piaget, Bachelard, Popper e Bruner. O artigo afirma que a 

epistemologia de Bachelard tem uma consequência na forma de produzir ciência 

centrada na ideia de conhecimento produzido historicamente e reconstruídos a partir de 

retificações permanentes. Para o autor, o progresso da ciência decorre de sucessivas 

rupturas. Seu pensamento fornece um suporte para a discussão metodológica e para 

uma prática científica aberta, crítica e reflexiva no campo da pedagogia e da formação 

docente. A pedagogia pensada por Bachelard é essencialmente crítica e estimula 

professores e alunos a exercitarem o pensamento aberto na busca de fenômenos e 

problemáticas complexas e na capacidade de formular questões problemas e construir 

objetos de pesquisa "procurando no real aquilo que contradiz conhecimentos 

anteriores" (Bachelard). O professor, na prática pedagógica, deve ser menos alguém 

que ensina e muito mais alguém que desperta, estimula, provoca, questiona e se deixa 

questionar. Tal atitude permite estabelecer relações pedagógicas colaborativas, abertas 

e construtivas. A ambiência afetiva estimulará o aluno a criar, criticar, produzir, inovar, 

pesquisar.       

https://blog.maxieduca.com.br/epistemologia-educacao/
https://blog.maxieduca.com.br/epistemologia-educacao/
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A pedagogia de Bachelard é criativa e capaz de orientar os passos dos 

educadores para se livrarem das visões estreitas e do pragmatismo ingênuo. Assim, o 

conhecimento se estrutura da fronteira do conhecido e do desconhecido, instaurando a 

permanente necessidade de rupturas e abertura a uma dialética da descontinuidade, de 

olhares múltiplos para um mesmo objeto. A relação pedagógica implica interações 

humanas e psicológicas, de confiança e respeito intelectual. A reflexão sobre a 

produção de conhecimento, a discussão epistemológica do fazer científico não pode 

estar dissociada da prática docente. A cultura deve pautar-se pela compreensão de 

uma "consciência em mutação" e por um "ensino não dogmático". Substituir um saber 

fechado e estático por um conhecimento aberto e dinâmico, capaz de se reconstituir e 

de se retificar. Uma maior interação entre o professor e o estudante fortalece vínculos 

acadêmicos e formação docente, fazendo do ensino e pesquisa processos interligados 

e interativos. 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Como saber se uma prática pedagógica é, de fato, inclusiva? Ou se uma escola que se diz 

inclusiva realmente garante o direito de todos à educação? 

Além de uma importante ferramenta na análise do discurso e das práticas, os princípios 

também representam uma referência fundamental para quem está começando. Além disso, revisitá-

los com frequência também pode ajudar educadores experientes e comprometidos com a inclusão a 

não “perderem o rumo”. Os cinco princípios da educação inclusiva são: 

 

1. Toda pessoa tem o direito de acesso à educação. 

2. Toda pessoa aprende. 

3. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. 

4. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos. 

5. A educação inclusiva diz respeito a todos. 

 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

É possível acessar o site https://educacaointegral.org.br/conceito/ para termos um apanhado 

completo sobre o conceito de educação integral.  

https://educacaointegral.org.br/conceito/
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Conceito 

O que é Educação Integral? 

A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o 

desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e 

cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, 

gestores e comunidades locais. 

A Educação Integral:  

é uma proposta contemporânea porque, alinhada às demandas do século XXI, tem como foco a 

formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo; 

é inclusiva porque reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades e se sustenta na 

construção da pertinência do projeto educativo para todos e todas; 

é uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade porque se compromete com processos 

educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica; 

promove a equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e acessar oportunidades 

educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, 

espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das desigualdades 

educacionais. 

Como concepção, a proposta de Educação Integral deve ser assumida por todos os agentes envolvidos 

no processo formativo das crianças, jovens e adultos. Nesse contexto, a escola se converte em um 

espaço essencial para assegurar que todos e todas tenham garantida uma formação integral. Ela 

assume o papel de articuladora das diversas experiências educativas que os alunos podem viver dentro 

e fora dela, a partir de uma intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o 

seu desenvolvimento integral. 

Esta concepção de formação está definida pelos seguintes princípios inalienáveis: 

Centralidade dos estudantes 

Uma proposta de Educação Integral confere centralidade ao aluno. Isso significa que todas as 

dimensões do projeto pedagógico (currículo, práticas educativas, recursos, agentes educativos, espaços 

e tempos) são construídas, permanentemente avaliadas e reorientadas a partir do contexto, interesses, 

necessidades de aprendizagem e desenvolvimento e perspectivas de futuro dos estudantes. 

Para contemplar a singularidade de cada estudante na construção do seu percurso formativo é 

necessário que os educadores detenham um amplo conhecimento das múltiplas formas pelas quais as 

crianças e jovens aprendem e se desenvolvem e, consequentemente, de uma pluralidade de métodos e 

intervenções que podem ser colocados em pratica a partir de suas necessidades, interesses e dos 

objetivos de aprendizagens e desenvolvimento definidos no currículo. 

Personalização 

Em uma proposta de Educação Integral, é fundamental que os educadores constituam autonomia para 

reconhecer as demandas dos alunos, as oportunidades que se colocam no processo de ensino-

aprendizagem e para construir estratégias personalizadas. 

Além disso, a Educação Integral reconhece as crianças e os jovens como sujeitos de direito, atores 

sociais com expressão e linguagens singulares. São criadores e produtores de culturas próprias 

construídas na interação com seus próprios pares e no intercâmbio entre idades e gerações. Propostas 

de Educação Integral oportunizam tempo e espaço para a livre criação de suas culturas e valorizam e 

reconhecem saberes, fazeres e sentimentos expressados por meio do universo simbólico e artístico. 

O brincar é entendido como potência de crianças e não apenas como ferramenta para o aprendizado 

escolar. Manifestações plurais e diversas de jovens são oportunidades de expressão e posicionamento 

diante das questões da vida, das relações e da comunidade. 

Aprendizagem permanente e o Currículo Integrado 

Para a educação integral é fundamental que a questão da multidimensionalidade dos sujeitos esteja 

contemplada em todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem, garantindo interações e 

estratégias que garantam o desenvolvimento não apenas intelectual, mas também social, emocional, 

físico e cultural. O desenvolvimento integral é, portanto, o elemento central da proposta formativa da 

Educação Integral. 
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Isso significa que na Educação Integral os conteúdos acadêmicos se articulam aos saberes dos alunos e 

comunidades, dialogam com diferentes linguagens e compõem experiências formativas que envolvem e 

integram o conhecimento do corpo, das emoções, das relações e códigos socioculturais. 

Além disso, são também elementos curriculares na Educação Integral, as formas de gestão e 

organização da instituição (escola, organização social ou projeto), sua relação com o território, a rede de 

agentes envolvidos, as práticas pedagógicas, a formação de educadores e as estratégias de avaliação. 

Escola na Educação Integral 

Essencialmente no que se refere à Escola, o currículo da Educação Integral pressupõe o acesso do 

estudante a todas as áreas do conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com a 

fragmentação das disciplinas e dando sentido aos conteúdos a partir das questões, trajetórias, 

experiências e relações dos sujeitos envolvidos nos processos educativos. 

Em escola orientada por uma perspectiva integral de educação, sustenta altas expectativas de 

aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos ao mesmo tempo em que oferece instrumentos 

para que todos aprendam e se desenvolvam integralmente. Estas altas expectativas se sustentam na 

premissa de que todos os alunos são capazes de aprender. E, para isso, as estratégias devem ter clara 

intencionalidade pedagógica e compor um planejamento integrado que defina objetivos e metas de 

aprendizagem. Neste sentido, a distinção entre aulas e oficinas lúdicas – assim como a separação por 

períodos – perde o sentido. Todas as propostas devem compor o planejamento da escola e dos 

educadores. 

Perspectiva Inclusiva 

As diferenças inerentes a cada pessoa constroem a riqueza de nossa humanidade. Propostas de 

educação integral, então, devem respeitar todas as diferenças representadas pelas deficiências, origem 

étnico-racial, condição econômica, origem geográfica, orientação sexual, religiosa ou qualquer outro 

fator. 

A educação integral apoia-se na ideia de que é necessário reconhecer e abolir barreiras arquitetônicas, 

políticas, culturais e atitudinais para que todos os espaços sejam inclusivos; e que a diversidade se 

constitua não apenas como um valor como também é uma oportunidade de desenvolvimento de 

crianças e jovens em suas diversas dimensões. No contexto da escola, esta perspectiva se concretiza 

no acesso e permanência qualificada em classe comum da rede regular. 

Gestão democrática 

Para garantir a pertinência de um projeto pedagógico e a efetividade das suas estratégias, é 

fundamental a participação educativa, decisória e avaliativa de todos os envolvidos, em todas as etapas 

do processo: do planejamento ao acompanhamento dos resultados. Dessa forma, a participação dos 

próprios alunos, inclusive das crianças pequenas, é fundamental. 

No contexto da Educação Integral, a gestão democrática é imprescindível para garantir que o processo 

educativo esteja de fato orientado pelo contexto, interesses e necessidades de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos. Nas escolas, a gestão democrática está garantida por lei e prevê que o 

Projeto Político Pedagógico de cada unidade de ensino seja construído e acompanhado com a 

participação ativa comunidade (alunos, educadores, famílias e comunidade). Para isso é fundamental o 

diálogo permanente e que o acompanhamento das ações e resultados das escolas seja feito 

coletivamente por todos e todas. 

Ampliação do tempo 

O desenvolvimento integral é um processo contínuo e permanente, que começa no nascimento do 

indivíduo, se estende por toda a vida e acontece em diferentes espaços: em casa, na escola, no 

território. Quanto mais complexas, diversificadas e qualificadas forem as interações a que um individuo 

tem acesso, mais rico será seu universo social e cultural, as conexões que ele será capaz de 

estabelecer e as suas possibilidades de inserção e intervenção social. 

Por esse motivo, a Educação Integral compreende que os processos educativos devem articular os 

diferentes espaços e tempos de aprendizagem disponíveis e garantir a ampliação e diversificação de 

interações significativas para todas as pessoas. 

E, para que a escola possa garantir todos os aspectos previstos na Educação Integral, o tempo de 

quatro horas diárias que caracteriza a média da jornada escolar brasileira se mostra insuficiente. 

Portanto, para a Educação Integral é fundamental a ampliação da jornada para um período entre sete e 
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nove horas diárias. Esta jornada deve ser definida de acordo com os contextos locais e as necessidades 

dos alunos em cada etapa, sem perder de vista a importância de que os alunos tenham acesso a 

diferentes interações mediadas pela escola. 

Múltiplos arranjos 

A ampliação da jornada escolar é condição fundamental para uma formação integral. E a partir desta 

ampliação, são múltiplos os arranjos e modelos possíveis. É possível combinar aulas de 45 ou 50 

minutos com tempos mais extensos. Desenvolver práticas educativas inovadoras e inclusivas baseadas 

em projetos, experimentações, grupos interativos. Desenvolver atividades que aconteçam em diferentes 

espaços da escola ou do território. Integrar espaços e agentes das comunidades ao cotidiano dos 

alunos. O importante é que estas formas de organização estejam previstas no projeto politico 

pedagógico da escola e sejam fruto de um planejamento integrado da equipe que confira 

intencionalidade pedagógica às estratégias. 

Ambiência 

Podemos definir o conceito de educação integral a partir de um dito africano que diz que “para educar 

uma criança, é preciso uma aldeia inteira.” 

Para garantir as aprendizagens e o desenvolvimento previstos em um projeto de Educação Integral, é 

fundamental constituir uma ambiência fértil para a troca, a construção coletiva de conhecimentos, a 

criatividade, a participação, o diálogo e a coesão social. 

Além disso, os espaços educativos tradicionais, como a sala de aula, deixam de ser considerados como 

os únicos espaços de aprendizagem. 

Todos os espaços (escolares e não escolares) têm na Educação Integral seu potencial educativo 

reconhecido e devem ser integrados de forma planejada, na perspectiva de assegurar interações 

significativas que garantam o aprendizado e o desenvolvimento de todos e todas. 

Território e Intersetorialidade 

Para a Educação Integral, o território pode ter seu papel educativo definido a partir de quatro dimensões: 

Contexto: o território é contexto. Como tal, ele expressa as identidades, a cultura, as condições de vida e 

a história das pessoas. Por isso a construção de vínculos entre educadores e alunos e a pertinência do 

projeto pedagógico (condições essenciais para a aprendizagem e o desenvolvimento) dependem do 

reconhecimento e da integração da questão territorial; 

Participação: a gestão democrática só se realiza na integração com o território já que a participação 

efetiva das famílias e da comunidade depende de que as pessoas se sintam reconhecidas e parte do 

projeto educativo; 

Conhecimento: o território, seja ele qual for, é rico em interações significativas em estado potencial. 

Pessoas, saberes, recursos diferenciados podem ser articulados ao itinerário formativo dos alunos 

enriquecendo seu repertório, garantindo novas aprendizagens, ampliando seu olhar sobre o território e 

fortalecendo sua autonomia para estabelecer conexões possíveis para além das instituições; 

Intersetorialidade: para que os alunos aprendam é necessário criar condições para a sua educabilidade. 

Ou seja, é fundamental que condições dignas de vida e seus direitos estejam observados. Para isso, é 

importante contar com a interlocução permanente e com o trabalho integrado a equipamentos e agentes 

de todos os setores que tiverem contribuições relevantes a dar ao desenvolvimento integral das crianças 

e jovens (saúde, desenvolvimento social, cultura, esporte e lazer, etc). 

Políticas Públicas de Educação Integral 

A Educação Integral é uma concepção de educação definida pelo compromisso com o desenvolvimento 

integral de todos os sujeitos. Ou seja, a Educação Integral reconhece os sujeitos na sua 

multidimensionalidade e se compromete com a estruturação de estratégias que garantam a todos, em 

condições de igualdade, o direito a uma educação de qualidade. 

Este compromisso deve ser o cerne da concepção, implementação e avaliação das políticas publicas e 

se refletir concretamente na forma e organização das escolas e nas práticas pedagógicas dos docentes. 

Em Política de Educação Integral que garanta qualidade com equidade, alguns dispositivos são 

fundamentais: 

Planejamento da Gestão Educacional – definição clara de desafios, metas e estratégias 

Alinhamento entre todos os atores envolvidos no sistema: convergência de esforços em todos os níveis 

Modelo de gestão estruturado e sustentável que articule, de maneira dialógica, a secretaria e as escolas 
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Marcos legais que garantam sustentação a política 

Articulação intersetorial que garanta complementaridade as estratégias escolares 

Além disso, são condições estruturantes de uma Política de Educação Integral: 

Mínimo de 7 horas e máximo de 9 horas diárias de jornada; 

Definição das aprendizagens esperadas para cada etapa; 

Programa de formação de professores com pelo menos 50% de professores de cada escola envolvidos. 

Flexibilidade para a construção de formas e organização escolar diferenciada; 

Processo estruturado de avaliação da política; 

Processo estruturado de acompanhamento e tutoria dos professores; 

Garantia de tempo de planejamento e trabalho colaborativo em cada escola; 

Recursos didáticos de qualidade e disponíveis que apoiem as práticas de referência dos professores; 

Infraestrutura escolar adequada: mobiliário flexível, internet, acessibilidade, espaços diferenciados e 

adequados às faixas etárias (ateliê, biblioteca, espaços de convivência e descanso, quadra e espaços 

verdes, alimentação e higiene pessoal), recursos digitais disponíveis aos estudantes (especialmente a 

partir do Fundamental II); 

Interação permanente com outros agentes e espaços não escolares como parte da política de educação 

integral; 

Articulação de rede de proteção social aos estudantes com integração mínima das políticas de 

Educação, Saúde e Desenvolvimento Social. 

 

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

Missão 

 

O Centro de Ensino Fundamental Drª Zilda Arns tem como missão ensinar valores humanos 

aos estudantes e ao mesmo tempo garantir a aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular. 

Em sua apresentação, a BNCC traz dez competências e habilidades que traduzem perfeitamente a 

inspiração do CEF Drª. Zilda Arns para sua missão. 

 

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

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 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 
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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. 

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. 

 

 

Objetivos da Educação, do Ensino e da Aprendizagem 

 

Realizar uma educação pautada nos valores essenciais voltados à educação, como o 

respeito, a atenção, o crescimento pessoal, a aquisição de conhecimento, a participação cidadã na 

sociedade em que se vive. A proposta é atender o máximo de estudantes no ambiente virtual, 

enquanto durar a orientação para se manter o isolamento social e a consequente suspensão das 

aulas presenciais. Mesmo no ambiente virtual o CEF Drª. Zilda Arns pretende continuar acolhendo 

suas limitações e orientando para que os alunos alcancem a aprendizagem por meio de pesquisas 

e projetos integradores, de caráter multidisciplinar ou mesmo interdisciplinar. O objetivo geral visa a 

prepará-los para o exercício da cidadania, possibilitar sua participação por meio da prática e 

cumprimento de direitos e deveres. 

Objetivos Específicos  

Mediar os conflitos de maneira dialógica e em prol de uma cultura de paz; 

Reduzir significativamente as faltas, especialmente aquelas geradas dentro da própria escola; 

  Orientar os estudantes a como se portar durante o momento do lanche; 

  Instituir com clareza os direitos e deveres;  

Promover espaços e momentos de socialização, de cultura e de lazer; 

  Atuar para que todos possam colaborar com a limpeza e manutenção da estrutura física da 

escola; 
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Garantir aos estudantes do noturno que seus direitos civis sejam assegurados; 

  Atuar para que os jovens e adultos tenham igualdade de oportunidades; 

  Estimular a leitura e produção de textos; 

Incentivar a formação continuada dos profissionais atuantes nesta instituição; 

Preparar atividades para a sala de aula virtual, compatíveis com a realidade dos estudantes; 

Estimular a leitura e produção de textos; 

Incentivar a pesquisa e busca ativa pelas informações;  

Provocar a reflexão e senso crítico dos estudantes, trabalhando temas geradores relavantes. 



 
 Centro de Ensino Doutora Zilda Arns - Itapoã 
Governo do Distrito Federal – GDF 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF 
Coordenação  Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã – CRE 

 
 
 

32 
 

 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Após análise e entendimento da realidade dos estudantes desta instituição é necessário 

pensar a educação em fundamentos que levam em consideração as histórias de vida e o contexto 

social em que todos estão inseridos.  O principal documento que rege a educação básica é a BNCC. 

Ao analisá-lo é possível identificar pontos que poderão contribuir para que a escola consiga alcançar 

qualidade ao pautar uma educação de valores.   

 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir 

essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar valores 

e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-

a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da 

natureza” (BRASIL, 2013)3, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU)4 

 

 Sabendo que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, é necessário e urgente que uma escola localizada em umas das 

regionais mais violentas do Distrito Federal se faça presente para ensinar competências para além 

dos conteúdos mínimos fixados pela BNCC. Será necessário reorganizar o processo educativo 

levando em conta os interesses dos estudantes, o desenvolvimento psicológico e os diferentes 

ritmos de aprendizagens, dialogando assim também com a Pedagogia Histórico-Crítica criada pelo 

brasileiro Dermeval Saviani. 

Inspirados na Pedagogia Histórico-Crítica, pretende-se problematizar a dimensão local onde o 

estudante mora dialogando com temáticas em diferentes dimensões; política, cultural e econômica. 

Abrindo, assim, para a interdisciplinaridade em torno de um tema. Sistematização, pesquisa, 

protagonismo ao estudante, problematizar com eles e provocar que o estudante elabore algo sobre o 

que ele aprendeu. Organizar e sistematizar a aprendizagem por meio da prática social a fim de 

transformar a sociedade ou aspectos dela. Fazer com que a escola tenha processos engajados, 

comprometidos e conscientes. Princípio epistemológico da interdisciplinaridade, preocupação com 

aprendizagem e perspectiva formativa de avaliação. 
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O principal objetivo da educação, na perspectiva freiriana, é a conscientização, ou seja, levar 

os oprimidos a entenderem sua situação de exploração para que possam agir em favor de sua 

própria libertação, compartilhar com os educandos formas de “ler o mundo” para poder transformá-lo 

radicalmente (SILVA;MELLO, 2009, p. 4). 

A educação é uma atividade que educadores e estudantes, mediatizados pela realidade que 

apreendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa 

mesma realidade, a fim de nela atuarem, num sentido de transformação social (LIBÂNEO, 1986, p. 

33). 

Cabe ressaltar que pensar a aprendizagem perpassa por compreender o estudante como um 

sujeito complexo e profundo e que, para atingi-lo, é necessário acolhê-lo e trazer situações didáticas 

e pedagógicas de intervenção que contribuam no sentido de que ele próprio possa repensar o 

pensamento nem a mais, nem a menos daquilo de que é capaz (VIGOTSKY, 2001). “Um trabalho 

com esse direcionamento instaura a possibilidade de um compromisso articulado com todos os 

sujeitos envolvidos, além de gerar cumplicidade e envolvimento na conquista da produção desses 

saberes. Portanto, pautados nessa lógica e na busca por favorecer a interdisciplinaridade, a 

prática da contextualização e do que é significativo, é possível ir ao encontro do processo e da 

construção de novas aprendizagens”. (Currículo em Movimento, p.12, pressupostos teóricos do 

Ensino fundamental). 

Nessa teoria, o conhecimento constrói-se principalmente por meio da prática social dos 

homens, dos processos de transformação da natureza por eles forjados e por suas organizações 

(culturais, artísticas, políticas, econômicas, religiosas, jurídicas, educacionais). Dessa forma, é a 

existência social dos homens que gera o conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, no 

processo histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão sobre esse 

processo. A educação, como fato histórico e social, supõe sempre continuidades, rupturas, 

reelaborações, reincorporação, permanências e avanços (GASPARIN, 2005). 

Todos nós na academia e na cultura como um todo, somos chamados a renovar nossa mente 

para transformar as instituições educacionais - e a sociedade - de tal modo que a nossa maneira de 

viver, ensinar e trabalhar possa refletir nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão 

pela justiça e nosso amor pela liberdade. (HOOKS, 2017) 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

  

Realizar semanalmente 1 coordenação coletiva, 1 coordenação por área  e 1 coordenação 

por núcleos de professores, em substituição à coordenação individual com o objetivo de dialogar 

com professores e professoras sobre os roteiros de estudo interdisciplinar. Com relação aos 

desafios deste momento de pandemia e isolamento social, criar estratégias para alcançar os 

estudantes que não conseguirão acompanhar as atividades virtuais. Realizar atividades formativas, 

estudos sobre educação inovadora e o contexto da educação pós-pandemia.  

Durante as coordenações coletivas, pretende-se trabalhar de forma integrada e participativa, 

refletindo sobre os resultados obtidos e as ações desenvolvidas. Neste ambiente também ocorrerão  

trocas de experiências do desempenho de cada turma e dos estudantes. 

Em pesquisa realizada com os professores pela equipe de apoio, foi realizado um 

levantamento com relação à formação dos professores e obteve-se o seguinte resultado:  

“Acho que estamos muito focados na questão tecnológica, da plataforma, como alcançar os 

alunos. Quero continuar pesquisando e aprimorando sobre essas plataformas de aulas online e 

como fazer atividades e disponibilizar tarefas a distância. Mesmo quando as aulas voltarem 

presencialmente, podemos continuar utilizando essas ferramentas.” 

“Atividades laborais. Mostrar para o professor que o político não é só partidário, algo que 

mostre que tudo tem política, mas não é politicagem, que façam os professores refletirem sobre a 

importância de falar sobre política na escola.” 

“Tanta coisa. Organização e rotina. Nova vida, não ficava em casa. Como se organizar pra 

estudar, trabalhar e viver. Tecnologia, estou aprendendo muito. Jogos virtuais, que alguém que 

ensine direito.” 

“Tema importante é a adequação curricular aos alunos PNE. Até para o geral, do sexto ano, 

tudo muito novo, palavras que não conhecem. Curso voltado para a linguagem, auxiliar todas as 

disciplinas.” 

“Sinto falta de uma didática cronológica, metódica e explicativa a respeito das ações a serem 

desenvolvidas. No grupo de whatsapp está tudo muito confuso e fora de ordem.” 

Tema: Conversar sobre a pandemia. Falar sobre a doença, sobre o vírus. Parece que algumas 

pessoas não estão entendendo direito. 
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“Criação compartilhada de conteúdos e atividades. Utilização dinâmica dos meios 

tecnológicos (vídeos).” 

“Produção de conteúdo, com dicas de sites especificos. Manuseio da plataforma Google, bem 

específico.” 

“Construção de tarefas interdisciplinares, exemplificar como as disciplinas podem ajudar.” 

“Organização do tempo. Para melhor administrar as inúmeras tarefas do dia a dia.” 

“Gostei da ideia dos núcleos. Fortalecer o trabalho interdisciplinar.” 

“Métodos de avaliação, quais pontos a serem levados em consideração.” 

“Política, crise política, ditadura, golpe militar, três poderes.” 

“Ferramentas do Google. Área de saúde, principalmente emocional.” 

“Formações relacionadas ao atendimento remoto dos estudantes.” 

“O uso das ferramentas e plataformas de forma mais didática.” 

“Adaptação de atividades, gameficação, ludicidade.” 

“Equilíbrio emocional diante da nova realidade.” 

“As novas tecnologias é um grande desafio.” 

“Interdisciplinaridade no fazer pedagógico.” 

“Acho importante uma sobre o pós-pandemia.” 

“Palestras sobre Motivação.” 

“Raça, Gênero e Classe.” 

“Violência doméstica.” 

“Racismo/facismo.” 

“Avaliação.” 
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Além disso, 86,7% dos professores considera que é mportante ter formações voltadas para as 

relações étnico-raciais como forma de contribuir para a elaboração de atividades que façam mais 

sentido para os estudantes. 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

Em 2020, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem está composta pela pedagoga 

Teresa Raquel Vargas e a psicóloga Ivina Paiva de Paula, ambas com jornada de 40h semanais, 

lotação no CEF Drª Zilda Arns e atuação exclusiva em nossa escola. O plano de ação detalhado do 

serviço encontra-se em anexo (Anexo 3) bem como o projeto de relações étnico-raciais proposto 

pela equipe, descrito na seção de projetos específicos. 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

O Plano Distrital de Educação - PDE na sua estratégia 7.22 fala em construir e implementar o 

Sistema Permanente de Avaliação Educacional. Sendo assim, o CEF Drª Zilda Arns participa de 

todas as avaliações propostas pela SEEDF como o Sistema de Avaliação da Educação Básica - 

SAEB, a antiga Prova Brasil, as Avaliações Diagnósticas e as Avaliações de Acompanhamento 

bimestral, que vêm gerando dados relativos ao desempenho dos estudantes e auxiliando nas 

estratégias pedagógicas da escola. Observam-se sempre os índices internos sem a excessiva 

preocupação com ranqueamentos. 

Com a organização escolar em ciclos, a escola está aprendendo a trabalhar com as 

avaliações formativas visando serem menos somativas e mais processuais. Sempre reorientadas de 

acordo, com os avanços, as falhas e buscando saber o que estudantes aprenderam, o que eles não 

aprenderam e ainda o que pode ser feito para que venham aprender. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Currículo em Movimento 

Currículo apresenta os eixos integradores: cultura, mundo do trabalho e tecnologias, como 

possibilidade para diálogo do conhecimento científico com os saberes trazidos pelos sujeitos e 

fortalece a organização dos componentes curriculares em áreas do conhecimento em cada 

segmento, conforme apresentado nas respectivas matrizes curriculares. 

 

“O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do 

sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a 

realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em 

reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato 

mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao 

reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os 

condicionamentos a que está submetido seu ato. Conhecer é tarefa 

de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto 

sujeito, que o homem pode realmente conhecer. (FREIRE, 2002, 

p.27)J) 

Organização Escolar em Ciclos - Histórico 

  O CEF DRª. Zilda Arns adota a organização escolar em Ciclos desde 2016. Em 2014 a 

Secretaria de Educação iniciou o diálogo sobre sistema de ciclos. Em 2015 aconteceram intensos 

debates com os professores e representantes da CRE e finalmente em 2016 a escola adotou o 

sistema e contou com o auxílio de uma coordenadora destinada especificamente para orientar os 

trabalhos desta organização em ciclos, a Profª Olga. Com este auxílio, foram realizados 

reagrupamentos intraclasse e interclasse com estudantes com dificuldade de aprendizagem em 

matemática para reforço durante as aulas de PD, na biblioteca. Neste mesmo ano, a equipe de 

professores participou do curso de Ciclos com a professora Eliana Sarreta, na CRE do Paranoá. Os 

professores aceitaram o desafio de adotar a organização em ciclos, porém reivindicavam diversas 

contrapartidas como por exemplo a diminuição de turmas e quantidade de alunos/turma; porém, na 

prática, a estrutura da escolar continua a mesma. Em 2017 a coordenadora de ciclos não continuou 

na escola, pois foi retirado o direito de mais um coordenador o que gerou uma quebra de 

continuidade no processo. No ano de 2017, iniciou-se o curso de formação em ciclos na escola, 

onde foi discutido o reagrupamento e acordado em equipe colocar os alunos em três grupos A, B e 

C. Uma nova ata de conselho de classe e um boletim alternativo foram criados utilizando menções. 

Foi realizado um reagrupamento interclasse nos meses de Agosto, Setembro e Outubro. 
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Em 2019, depois de muitos impasses de como funciona a organização escolar em ciclos, 

adquirimos algumas experiências na forma de trabalhar individualizada de cada grupo, levando em 

contas suas potencialidades e deficiências. O trabalho em reagrupamentos intraclasses foi uma 

proposta bastante utilizada no ano de 2018. Pretendemos continuar com esse método, de forma a 

aperfeiçoá-lo e, com o tempo, incorporar também reagrupamentos interclasses.  

Neste momento de pandemia, a equipe está realizando atividades de roteiros de estudos 

interdisciplinares para serem postados na plataforma virtual. Todas as atividades estarão de acordo 

com documento oferecido pela Gerência de Acompanhamento do Ensino Fundamental Anos Finais - 

Objetivos de Aprendizagem para os Anos Finais e linkados com temas transversais importantes para 

a vida cotidiana dos estudantes.  

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 

Os objetivos e metas construídos nesta proposta se dirigem a todos os segmentos da escola, 

visando uma integração de todos os turnos em busca de uma educação inovadora e transformadora, 

proporcionando aos estudantes autonomia na busca pelo conhecimento e na ressignificação da sua 

existência. 

Conhecer pontes sólidas para o conhecimento exige domínio sobre o terreno, clareza sobre 

onde se quer chegar e organização para levar o trabalho até lá. 

 

1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

1.1 Melhorias da Qualidade da Educação na Unidade Escolar 

1.1.1 Objetivos Prioritários 

1.       Garantir aprendizagem e consolidar a real democratização do ensino para todos os 

estudantes, tendo como objetivo reduzir a infrequência e o abandono escolar. 

2.       Aumento nos índices do IDEB, Elevação da qualidade de ensino;  

3.       Envolvimento do Conselho Escolar nas ações pedagógicas e administrativas da escola; 

4.   Assegurar o atendimento à Educação Integral vinculada ao ensino-aprendizagem, 

garantindo resultados satisfatórios visando gerar produtos que comprovem a eficácia da 

permanência do estudante no ambiente escolar; 

5.       Adotar mais medidas de segurança na escola; 
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6.       Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas pela Sala de Recursos, pela 

Equipe de Apoio à Aprendizagem e pelo Serviço de Orientação Educacional, visando um melhor 

desenvolvimento de habilidades nos domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor dos nossos alunos; 

2.1 Metas Prioritárias 

1.      Aperfeiçoar o trabalho pedagógico tornando-o mais eficaz, fazendo uso de metodologias 

educacionais inovadoras como pedagogia de projetos; 

2.       Priorizar a elaboração e execução de projetos com temas relevantes para a realidade 

dos estudantes como: bullying, preconceito, racismo, depressão etc; 

3.       Organizar planos de trabalhos conjuntos, interdisciplinares, de forma articulada, com 

real impacto nas aprendizagens dos alunos; 

4.       Realizar acordos de convivência em conjunto com os estudantes e educadores. Utilizar 

dispositivos comuns para toda a escola como levantar mão para pedir silêncio, levantar o dedo para 

pedir a palavra, fazer silêncio nas dependências da escola, andar devagar, pedir licença, ter gratidão 

e respeito por todos os servidores da instituição; 

5.       Fomentar os docentes a estarem em formação continuada. Estimulá-los através de 

palestras, dinâmicas de grupos, trocas de experiências a estarem em busca de novos 

conhecimentos reflexivos sobre a prática letiva; proporcionar um ambiente agradável e silencioso 

para as coordenações pedagógicas; 

6.       Apoiar os professores na elaboração de estratégias pedagógicas inovadoras, visando 

atender as especificidades de seus alunos; 

7.       Cuidar dos relacionamentos (profissional x profissional, profissional x aluno, profissional 

x comunidade); 

8.       Possibilitar uma formação pedagógica social, de forma que o estudante possa atuar 

como cidadão consciente e responsável, pautados por princípios éticos e democráticos como: 

honestidade, dignidade, respeito mútuo, justiça, autonomia, responsabilidade, diálogo, solidariedade, 

não preconceito, tolerância, verdade, meio ambiente e vida saudável; 

9.       Promover um diálogo com todo o corpo docente e discente, funcionários de todos os 

setores, pautado na comunicação não violenta; 

10.   Equipar e revitalizar a quadra poliesportiva da escola; 

11.   Proporcionar o uso da Biblioteca ; 

12.   Equipar o laboratório de Ciências e fomentar o laboratório de robótica em conjunto; 

13. Acessibilizar o uso da sala de informática, visando promoção de pesquisas e atividades 

pedagógicas dos estudantes, professores e servidores.  Oportunizar o uso da informática como 

prática social além de instrumento facilitador e enriquecedor da aprendizagem; 
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14. Melhorar o acesso à internet na escola ; 

15.   Colocar a rádio da escola em pleno funcionamento como um projeto dos estudantes; 

16.   Criação de um boletim informativo com as ações da escola, efetivando uma gestão 

democrática transparente com a participação da comunidade escolar na aplicação dos recursos 

financeiros; 

17.   Organizar saídas de campo, passeios e visitas: com o objetivo de romper com a lógica 

que a aprendizagem só acontece em sala de aula, proporcionando visitas a exposições, teatros, 

cinemas, Zoológico, Parque Nacional de Brasília; 

18.   Utilizar dispositivos de assembleias com os estudantes para tomadas de decisões 

relevantes; 

19.   Promover reuniões periódicas com pais, professores e estudantes com objetivo de 

realizar o acompanhamento da vida escolar do estudante;  

20.   Fortalecer parcerias já existentes com: UBS, UNB , INESC (Projeto Onda) e abrir novas 

possibilidades; 

21.  Buscar parcerias com o Sistema S para promover cursos profissionalizantes para os 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA; 

22.   Organizar o espaço físico para melhor atender às necessidades da instituição de ensino, 

realizando serviços de melhorias e manutenção; 

23.   Promover a educação inclusiva e o respeito às diferenças, visto que elas são inerentes à 

espécie humana, sendo uma escola acolhedora das diversidades; 

24.   Incentivar a criação de grupos de estudos monitorados pelos alunos que apresentarem 

melhor rendimento escolar; (reagrupamentos, ciclos); 

25.   Promoção de espaço harmonioso para que alunos, professores e funcionários 

desenvolvam um sentimento de identificação com a escola; 

26.   Implantar elementos efetivos de acompanhamento da vida escolar do aluno (portfólio, 

avaliação diagnóstica, relatórios, etc); 

27.  Reestruturar a Proposta Pedagógica -PP e Regimento Escolar com participação efetiva 

da comunidade; 

 

2.2 Acompanhamento e Avaliação das Ações Pedagógicas 

2.2.1 Objetivos Prioritários 

 • Acompanhar cotidianamente as ações pedagógicas propostas por professores e 

observar a aceitação dos estudantes. Oferecendo todo o suporte necessário para a execução de 

projetos inovadores e interdisciplinares; 
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 • Acompanhar o planejamento anual, os resultados das avaliações internas e 

externas; 

 • Encaminhar para as equipes de apoio casos especiais de indisciplina, desvios 

comportamentais, problemas de aprendizagens; 

 • Manter uma comunicação com os responsáveis dos estudantes com baixo 

rendimento e excesso de faltas; 

 • Realizar uma avaliação semestral da escola com o intuito de avaliar o trabalho 

desenvolvido por todos os seguimentos (direção, secretaria, administrativo, coordenação, 

professores e servidores), para reorientar práticas e melhorar a qualidade do ensino ofertado; 

 

2.2.2 Metas Prioritárias 

 

Avaliação deve ser diagnóstica, não punitiva. Alunos capazes de identificar seus próprios 

avanços ou limitações e alcançar autonomia - essa é a meta que deve ser almejada por direção, 

coordenação e professores. (Maria Efigênia) 

  

1.       Utilizar a semana pedagógica para planejar as ações que serão realizadas no decorrer 

do ano, bem como: 

 • Analisar os resultado das provas diagnósticas e SAEB 2019 e criar metas em cima 

deste estudo. 

 • Refletir sobre a recuperação paralela ao longo do ano anterior. Quantos alunos que 

ficaram para recuperação final? A recuperação funcionou? Como podemos enquanto equipe 

aperfeiçoar nossas competências para motivar os estudantes capazes de aprender com autonomia? 

 • Construir metodologias, estratégias, procedimentos e atitudes que serão adotadas 

para garantir a aprendizagem dos estudantes. Verificar até que ponto as salas de aula se tornaram 

em salas ambientes, com visual e recursos pedagógicos que seduzem e induzem à aprendizagem.  

Listar os recursos extras que faltam para chegar onde se almeja e pensar parcerias para consegui-

los. 

2. Criar uma ficha individual do estudante no início do ano, com o objetivo de entender 

minimamente a sua história e contexto de vida; 

3. Incentivar a autonomia do estudante para que ele seja capaz de realizar sua autoavaliação 

no decorrer do ano; 
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4. Substituir os boletins e notas por relatórios individuais do rendimento da aprendizagem do 

estudante;  

5.Utilizar portfólio de avaliação. 

 

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

3.1 Objetivos Prioritários 

 • Cumprir a lei da gestão democrática, transparente e participativa visando atender 

todas as demandas de todos os setores da instituição tais como secretaria, administrativo, servidores 

terceirizados (limpeza, alimentação e segurança patrimonial) e todo grupo docente e discente; 

 • Gerenciar os recursos oriundos da descentralização financeira adequadamente nas 

necessidades do local, verificando e resolvendo as diversas demandas que envolvem a estrutura e 

organização física do prédio escolar, bem como oferecer materiais didáticos pedagógicos 

necessários para a realização das atividades planejadas. 

 

3.2 Metas Prioritárias 

  

1. Proporcionar um ambiente educacional adequado à convivência pedagógica promovendo 

melhorias das condições físicas e administrativas da escola; transformar a escola em um lugar 

agradável e com ótima aparência; 

2. Realizar uma reforma na quadra da escola: pintura dos muros, pavimentação das áreas 

laterais, instalação de mesas de ping-pong pré-moldadas; 

3. Equipar o laboratório de ciências; 

4. Criar um projeto de acessibilidade do uso da biblioteca; 

5. Realizar a manutenção de todas as salas de aula, ventiladores, televisores, lâmpadas, 

tomadas e fechaduras; 

6. Realizar as reformas necessárias e fazer uso pedagógico dos diversos equipamentos 

socioambientais já instalados na instituição tais como: tanque de ferrocimento para captação de água 

da chuva, viveiro, horta, minhocário, bacia de evapotranspiração, agrofloresta; 

7. Articular a ampliação do espaço físico da escola: construir um auditório e construir uma 

tenda ecológica ao lado da agrofloresta; 

8. Criar espaços lúdicos que promovam o resgate de jogos e brincadeiras tradicionais e 

espaços alternativos de leitura e estudos; 
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9. Atender às demandas pedagógicas e administrativas de materiais necessários ao trabalho 

pedagógico. 

  

4. GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1 Objetivos Prioritários 

 1. Promover a gestão financeira da escola de forma transparente e participativa de acordo 

com os princípios da autonomia, propiciando uma maior participação das instâncias nas tomadas de 

decisões referentes à aplicação de recursos, utilizando os recursos de acordo com as necessidades 

pedagógicas e administrativas conforme legislação vigente; 

2. Reelaborar a Proposta Pedagógica - PP para assim criar um plano de gestão de acordo 

com as demandas da comunidade escolar; 

3. Provocar a mudança de hábitos de civilidade, gerando assim uma consciência sobre 

economizar energia, água e papel, por exemplo, adotando novas prática para contribuir com a 

diminuição das despesas e gastos; 

4. Gerenciar de maneira educativa os resíduos sólidos.  

 

4.2 Metas Prioritárias 

 

• Aplicar os recursos financeiros recebidos pelo PDAF e PDDE, efetuando os gastos de 

acordo com os procedimentos legais; 

• Assegurar a autonomia da instituição escolar através dos recursos financeiros, possibilitando 

condições para suprir as necessidades e prioridades conforme deliberação do Conselho Escolar; 

• Buscar fontes alternativas de recursos para manter o bom funcionamento da escola, 

realizando parcerias por meio de projetos; 

• Planejar as aplicações dos recursos disponibilizados para a escola; 

• Confeccionar um painel ou site demonstrativo de arrecadação e gastos mensais para 

exposição. 

  

5. ESTRATÉGIAS POR TEMÁTICA 

 

5.1 Preservação do Patrimônio Público 
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Sabe-se que um ambiente sujo e quebrado gera a sensação de desleixo. Percebe-se isso 

pelas falas dos estudantes: já está quebrado, vou acabar de quebrar. Por isso é essencial manter a 

limpeza, organização, realizar as manutenções periódicas em todos os setores desde a limpeza até 

as questões estruturais. 

Conscientizar também os estudantes dos preços de cada coisa comprada pela escola, 

principalmente os ventiladores e as maçanetas; por exemplo: Este ventilador custou R$500,00 e é 

nosso! Faça bom uso! 

Manutenção das câmeras nas salas de aula e instalação das mesmas nos pontos cegos da 

escola. 

 

5.2 Participação da Comunidade no Cotidiano Escolar 

Inspirado no projeto da escola Humberto Turner, de São Paulo, pretende-se desenvolver 

projetos junto à comunidade, criando uma associação de pais e mestres que ajudarão a atuar na 

ronda da escola na entrada, saída dos turnos e intervalo, com o intuito de minimizar os atos de 

vandalismo como pichações, quebra de maçanetas e desperdício de lanche. 

Criar o Projeto Comunidade: “de alheia a aliada”, para identificar, valorizar, desenvolver e 

articular os recursos, agentes, instituições e redes de aprendizagem que existem à volta da escola 

com o intuito de integrar a economia, a cultura e as políticas sociais da região. Dialogando com 

ONG’s, igrejas, líderes comunitários, conselheiros tutelares, agentes de saúde da UBS próxima, 

dentre outros, além de investir em um diálogo com as famílias logo no início do ano para a 

reelaboração da Proposta Pedagógica da escola e na criação de um documento que conte as 

histórias e memórias sobre a cidade Itapoã. 

Promover atividades recreativas, esportivas e culturais de integração entre a comunidade da 

escola e também de outras escolas. 

Disponibilizar os espaços externos do prédio escolar para uso aos sábados. 

Realizar parcerias para os eventos da comunidade de acordo com as demandas. 

 

5.3 (Proposta Livre da chapa) 

Proposta Livre 
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Por acreditar na necessidade de uma transformação da educação, esta chapa pretende 

reconfigurar as ações pedagógicas da escola, buscando utilizar metodologias educacionais 

inovadoras. No primeiro momento pretende-se trabalhar os valores humanos, estabelecendo a base 

de uma convivência harmoniosa no ambiente escolar. Elaborar os acordos de convivência no início 

do ano juntamente com educadores e estudantes, fazendo-os criar laços de pertencimento à escola. 

Acreditar no potencial da relação escola-comunidade, fortalecendo os vínculos com os responsáveis 

dos estudantes, criar diálogo direto com o conselho tutelar, aumentar as parcerias com UBS e UAMA 

a fim de formar uma rede comunitária preocupada com a integralidade de cada um dos estudantes.  

Concretizar uma educação integral que correlaciona as questões ambientais, sociais e 

culturais, buscando uma educação ética, onde o ser humano é parte do meio em que vive por isso 

todos os agentes da escola devem agir de maneira ambientalmente conscientes dos seus diversos 

papéis na sua comunidade.   

Para nós a gestão de uma escola deve estar atenta ao bem estar de todos, criar vínculos 

afetivos, saber falar e saber ouvir buscando uma educação libertadora para todos presentes no 

ambiente escolar. Cuidar das relações humanas, entender que em cada ser humano existe suas 

experiências de vida que devem ser respeitadas e acolhidas. Por isso, propomos um diálogo aberto 

e verdadeiro com cada ser humano que compor o ambiente escolar em 2020 e 2021 pautadas na 

fala de Raquel Valpato em uma agenda almanaque para educadores.  

Ser honesto e sincero é fundamental para que se tenha credibilidade - e isso significa buscar 

a coerência entre o que se diz e o que se faz(...) Ser honesto significa ter a coragem de expor às 

claras os seus sentimentos e opiniões, no entanto, é preciso aprender a ser honesto, sem ser cruel, 

ser verdadeiro sem ser rude. Em uma escola, saber temperar honestidade e firmeza com 

generosidade e consideração pelos sentimentos dos outros é essencial para que o processo de 

comunicação e de aprendizagem flua sem sobressaltos.  

Falar em educação inovadora é falar de educação engajada, é falar do velho Paulo Freire que 

desde a década de 70 já tentava romper com a educação bancária criada na revolução industrial, ou 

seja, esta inovação não é nova, mas nunca conseguiu estar presente efetivamente no cotidiano 

escolar da maioria das escolas brasileiras, porque é sabido que instaurar uma educação com prática 

na autonomia, reflexão e questionamento pode ser muito arriscado para o futuro do sistema 

capitalista vigente. O contexto social no qual os estudantes do CEF DRª Zilda Arns estão inseridos 

os fazem crer que, por serem filhos de operários, só poderão fazer parte da classe operária, mas 

para nós é preciso ensinar a transgredir o sistema para garantir a aprendizagem e a mudança de 

paradigma social.  
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Só com a “educação engajada” conseguiremos visualizar como as relações de poder 

interferem na educação e desarticularemos a escola como um lugar de opressão. A educação como 

prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de 

aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um 

aspecto sagrado; que creem que nosso trabalho não é de simplesmente partilhar informação, mas 

sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que 

respeite e proteja as almas dos nossos alunos é essencial para criar condições necessárias para que 

o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo. (HOOKS, 2013) 

Por fim este é um projeto a longo prazo que não deverá se encerrar em dois anos de 

mandato, mas deverá ser continuamente acompanhado, reelaborado, revisitado entendendo que as 

mudanças são lentas e progressivas, mas alcançáveis a medida que caminhamos com uma meta 

coerente com o nosso plano de vida profissional. E, como educadoras comprometidas com o ato de 

educar, encerramos esta proposta com uma citação freiriana. 

Ser capaz de recomeçar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar 

burocratizar-se mentalmente, de entender e de viver a vida como processo, como vir a ser…  

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

PROJETO EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

Profissionais responsáveis: Teresa Raquel Vargas e Ivina Paiva de Paula (pedagoga e psicóloga 
da EEAA) 

Público-alvo: toda a comunidade escolar, com foco principal nos professores e estudantes 

Justificativa 
Este projeto será o fio condutor das ações da EEAA ao longo de todo o ano de 2020. De 

acordo com a Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (OP 
SEAA, 2010) “O serviço tem por objetivo a promoção da melhoria da qualidade do processo de 
ensino e de aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas(...)” e “visa 
ainda contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, 
bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes(..) (OP 
SEAA, 2010, p. 9). 

Como a escola se situa numa região onde a população é majoritariamente negra e com baixa 
escolaridade e o índice de evasão de estudantes é bastante alto, é importante que sejam pensados 
projetos institucionais que olhem para a realidade buscando uma aproximação efetiva e significativa 
com as demandas sociais. Costa (2018), ao discutir sobre os processos de escolarização do corpus 

negro, destaca o quanto a escola ainda hoje atua para marginalizar todos os elementos associados 
à cultura negra e como isso é usado “estrategicamente para afastar os sujeitos de seu 
pertencimento identitário” (p. 48). Além disso, consideramos que as informações advindas de nossa 
prática na escola desde 2019 também oferecem informações importantes para justificar e subsidiar 
este projeto: uma das queixas mais recorrentes em relação a estudantes está relacionada ao 
sofrimento psíquico, expresso através de inúmeros casos de depressão, automutilação, ideação e 
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tentativas de suicídio. A grande maioria de estudantes encaminhadas para nós pelas queixas acima 
é composta por adolescentes do sexo feminino e negras. Outra queixa muito recorrente está 
relacionada à violência no contexto escolar (desrespeito aos professores, brigas, ameaças etc) e, 
nesse caso, a grande maioria dos estudantes encaminhados é composta por adolescentes do sexo 
masculino, também negros.  

Portanto, visando a construção de uma educação antirracista no CEF Drª Zilda Arns, este 
projeto busca implementar, de forma sistemática, espaços de formação e intervenção contínuos, que 
se iniciarão no ano de 2020, porém devem fazer parte da proposta pedagógica como ações 
contínuas da escola. Importante ressaltar que todas as ações propostas também estão em 
conformidade com as Leis nº 10.639/03 e 11.645/08, que dispõem sobre a obrigatoriedade do 
ensino de cultura afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras (Brasil, 2008).  

Esperamos que esse projeto contribua para a transformação da realidade da escola, com a 
transversalização da temática étnico-racial no cotidiano das salas de aula e de todos os outros 
espaços da instituição. Acreditamos que ações como essa podem impactar positivamente na saúde 
mental de estudantes e professores, além de contribuir para a redução da taxa de evasão escolar, 
visto que um ambiente que proporcione condições de identificação positiva com origens étnico-
raciais pode ser mais acolhedor para as e os adolescentes do Itapoã. 

Objetivos: 

● Implementar as Leis 10.639/03 e 11.645/08 na proposta pedagógica e no currículo da 
escola; 

● Trazer para o cotidiano da escola discussões, materiais e fundamentação sobre as 
relações énico-raciais; 

● Promover a formação de professores nas temáticas específicas; 
● Apoiar professores com a disponibilização de materiais de estudo e de apoio 

pedagógico para o planejamento e execução de atividades em sala de aula; 
● Propiciar que as situações de racismo sejam percebidas, discutidas e resolvidas no 

ambiente escolar; 
● Combater os processos de medicalização na escola, compreendendo que estudantes 

negros são o principal alvo desses processos; 
● Promover o protagonismo estudantil com ações que visem construir identificações 

positivas de estudantes não-brancos com seus grupos de pertencimento étnico-racial; 
● Iniciar uma discussão sobre como as relações étnico-raciais estão estabelecidas na 

escola (envolvendo inclusive os profissionais); 
● Envolver as famílias nas discussões realizadas sobre a temática; 
● Combater as causas que levam ao sofrimento psíquico e à evasão escolar de 

estudantes. 
 

 
 

 
PROJETO JOGOS DA PAZ 

 

Objetivo Geral 
 

Realizar uma semana de jogos esportivos no Centro de Ensino Fundamental Dra. Zilda Arns 
com o intuito de promover a interação social dos estudantes e professores. Os jogos terão como eixo 
norteador a promoção da PAZ na escola e na comunidade do Itapoã/Paranoá.  
 

Objetivos Específicos 
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 Realizar jogos interclasse de futsal masculino e feminino, queimada mista, arremesso de 
basquete, corrida de velocidade, salto em distância, jiu-jitsu, ping-pong, skate, xadrez e 
dama.  

 Incentivar que todos os estudantes participem de pelo menos uma das modalidades citadas a 
cima.  

 Utilizar as aulas de educação física visando preparar os estudantes para todas as 
modalidades, mapeando as aptidões diferenciadas de cada um.  

 Premiar as turmas que ganharem o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada modalidade.  
 Premiar pelo menos 3 estudantes de cada turno que sejam provedores da PAZ durante o ano 

na escola.  
 

Justificativa  
 

A prática de esportes é inerente à vida humana, incentivar os estudantes a praticarem 
atividade física com empenho e dedicação é uma das metas do Centro de Ensino Fundamental Dra. 
Zilda Arns. Por saber que o estudante dedicado ao esporte evita o uso de drogas, se socializa 
melhor, aprende a lidar com as frustrações, além de garantir todos os benefícios comprovados que o 
esporte traz a saúde.  

Os jogos da Paz é um projeto que visa promover a interação dos estudantes de turmas 
diferentes por meio de jogos esportivos e para além deste quesito a escola se propõe a trabalhar o 
tema PAZ onde o respeito a todos os seres humanos seja muito mais importante que um troféu. 
Espera-se que os estudantes levem os aprendizados adquiridos ao longo desta semana para o 
cotidiano escolar e para a vida.  

 
Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 

acontecer de forma presencial. 
 

PROJETO MULHERES INSPIRADORAS 

 
Objetivo Geral: 
 

    Fomentar a leitura de livros escritos por mulheres, utilizando da leitura para dialogar com os 
estudantes sobre temas essenciais à vida, além de incentivar a escrita crítica a partir das obras 
lidas.  
A escola possui o seguinte acervo com uma média de 35 livros cada:  

1. Diário de Bitita – Carolina Maria de Jesus 
2. Não vou mais lavar os pratos – Cristiane Sobral 
3. Um verso e mei – Meimei Bastos 
4. Metade Cara, Metade Máscara - Eliane Potiguara 
5. A outra Face – Débora Éllis  
6. – Ponciá Vicencio - Conceição Evaristo 
7. A mulher dos Pés descalços - Scholastique Mukasonga 
8. O diário de Anne Frank – Anne Frank 

 

Objetivos específicos: 
 

 Garantir que os estudantes tenham contato com pelo menos 4 livros escritos por mulheres ao 
longo do ano.  

 Transformar a sala de aula em um local propício à leitura e a escrita.  
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 Fazer da sala de aula um local de diálogo ligado às questões de gênero: feminicídio, lei Maria 
da Penha, o lugar da mulher no mundo, identidade, dentre tantos outros que surjam,  

 Utilizar do diário de bordo como metodologia de escrita-crítica com relatos escritos pelos 
estudantes.  

 Valorizar a escrivivência dos estudantes, incentivando a escrita dos memoriais de suas vidas.  
 Incentivar que todos os professores de português da instituição desenvolvam o projeto em sua 

sala de aula.  
 

 Fomentar que professores de diversas áreas façam usos dessas obras como projeto 
interdisciplinar em diálogo e planejamento com os professores de língua portuguesa.  

 

Justificativa  
 

Sem amor, nossos esforços para libertar a nós mesmas e nossa comunidade mundial da 
opressão e exploração estão condenados.  

(Bell Hooks) 
 

Sem amor não haverá libertação e sem a leitura não haverá revolução. Há muito tempo 
sabe-se que a leitura é libertadora e formadora de opiniões, por meio da leitura as pessoas 
vão escolhendo seus valores, formando seu caráter, escolhendo o que pensar, dizer e fazer 
no mundo.  

Em 2016 a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil mostrou que o brasileiro lê em média 
4,6 livros por ano, em outros países essa média chega a 20 livros por ano.  

Por saber que uma grande maioria dos brasileiros não tem condições financeiras em 
investir em livros, projetos como este se fazem necessários ao incentivar a leitura na escola, 
com livros subsidiados pelo governo este projeto pretende fomentar a leitura em sala de aula 
e consequentemente poderá incentivar o gosto pelo mundo dos livros fazendo que os 
estudantes busquem bibliotecas, livros em PDF, dentre outros acessos à leitura.   

O projeto Mulheres Inspiradoras é um programa de governo e foi criado pela professora 
Gina Vieira Pontes em 2014. Desde 2017 a EAPE em parceria com 3 professoras da rede 
pública de ensino oferecem o curso de formação. Em 2018, 3 professoras do CEF DRª Zilda 
Arns participaram do curso e a escola foi beneficiada com o acervo e o projeto foi iniciado no 
fim do ano, pois o acervo demorou a chegar. Já em 2019, 3 professoras e 1 professor de 
Português estão realizando o curso e já utilizam do acervo em suas aulas.  

 
Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 

acontecer de forma presencial. 
 

 
 
 

PROJETO GRAFITART 
 

Objetivo geral  

O projeto GrafitArte objetiva possibilitar um modo de ver o próprio bairro a partir de ações que 
privilegiam o uso da técnica do grafite inserida no contexto escolar. 

 

Objetivos específicos 
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Promover o debate entre a comunidade escolar por meio de oficinas de grafite que serão 
ministradas no Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns.  

 Elencar temas que contemplem a necessidade de trabalhar a consciência crítica por meio 
da arte. 

 Abordar temas como racismo, sexismo, violência urbana e escolar, meio ambiente, 
drogas, visando possibilitar a construção de um mural dentro da escola como também em 
outros locais dentro da própria comunidade. 

 Trabalhar a sociabilidade e a interação entre alunos. 
 Promover a interação do Grafite com outros modos de expressão artística. 
 Ativar espaços dentro da escola como também dentro da comunidade. 
 Estudar a história da Arte urbana. 
 Elaborar material educativo para serem usados por outros estudantes nas próximas 

oficinas. 
 

Justificativa 

O grafite é hoje uma das maiores manifestações culturais que transcende fronteiras, estar 
presente em vários centros urbanos espalhados pelo mundo. Conquistando territórios e se afirmando 
como uma expressão que se alia a heterogeneidade do universo da Arte contemporânea. Para além 
das galerias o grafite se alia aos estilos de vida e às identidades da juventude nas periferias dos 
grandes centros urbanos, afirmando seu viés político como também de resgate por permitir uma 
visibilidade a uma classe que historicamente foram alijadas do seu direito de voz.  

Dentro do contexto escolar, o universo do grafite permite trabalhar com temas transversais 
como ética, pluralidade cultural e orientação sexual, meio ambiente e saúde. A arte sendo utilizada 
como ferramenta educativa tende a incentivar o educando a interpretar sua realidade com olhar 
crítico, observando sua convivência em sociedade, levando-o a agir de forma natural rebatendo 
preconceitos e respeitando a diversidade. 

Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 
acontecer de forma presencial. 

 

 

PROJETO RODAS GENEROSAS  

Objetivo geral 

Este projeto objetiva reduzir os casos de automutilação e ideações suicidas entre os 
estudantes e promover reflexão e desenvolvimento de habilidades como empatia, escuta e manejo 
desta demanda entre os professores e demais profissionais da escola. 

Objetivos específicos 

 Acolher individualmente estudantes e profissionais em sofrimento; 
 Contribuir para a melhoria das relações familiares; 
 Tornar o ambiente escolar saudável e acolhedor; 
 Sensibilizar os professores para lidar com os adolescentes vivenciando situações de 

depressão ou autolesão; 
 Estimular rede de apoio entre os próprios estudantes; 
 Desenvolver empatia e resiliência; 
 Prevenir o bullying. 
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Justificativa 

Este projeto foi pensado pelo Serviço de Orientação Educacional em conjunto com a 
psicóloga itinerante da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem para atender à crescente 
demanda de estudantes com comportamentos de automutilação e ideações suicidas. 

Vale ressaltar que esta instituição de ensino está inserida em uma zona de vulnerabilidade 
social e com altos índices de violência. Neste contexto, em 2017, a escola passou por duas 
situações extremamente violentas: o assassinato de um estudante dentro da sala de aula e um 
assalto a mão armada de três membros da Equipe Gestora. Sendo assim, os professores e demais 
funcionários da escola também se encontram em um momento sensível, necessitando de 
acolhimento e escuta ativa. 

Além disso, percebe-se a incidência de casos de bullying, que também podem gerar 
sentimentos depressivos e tornam os estudantes mais suscetíveis a situações de risco para 
automutilação e suicídio.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2018), o suicídio é a segunda principal causa de 
morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Apesar de estar relacionado a transtornos 
psicológicos, como depressão, o suicídio pode ocorrer de forma impulsiva em momento de crise, 
com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida.  Somado a isto, cerca de 90% 
dos casos de tentativa de suicídio avisam ou pedem socorro antes de cometer o ato (OMS, 2000). 
Acredita-se, portanto, que muitos deles possam ser evitados.  

Os esforços com fins de prevenir os casos de automutilação e suicídio exigem coordenação e 
colaboração de múltiplos setores da sociedade. De acordo com a OMS (2000)  “a maioria dos 
suicídios ocorre entre as crianças maiores de 14 anos, principalmente no início da adolescência. 
Porém, em alguns países está ocorrendo um aumento alarmante nos suicídios entre crianças 
menores de 15 anos, bem como na faixa etária dos 15 aos 19 anos.” A escola torna-se, assim, um 
espaço essencial para a prevenção da automutilação e  do suicídio.  

Metodologia 

Com os Professores 

 Acolher os professores que também estejam em situação de sofrimento; 
 Sensibilizar para trabalhar de forma empática e sem julgamento com esses estudantes; 
 Atuar na formação continuada dos professores a respeito da temática; 
 Promover a reflexão sobre o papel da escola e orientar como os professores podem acolher 

estudantes que tenham esta queixa. 
 

Com as Famílias 

 Promover escuta ativa e orientar as famílias nesta situação; 
 Entender o histórico de vida das famílias; 
 Estimular a conversa com os filhos, para participar mais ativamente de suas vidas; 
 Compartilhar vídeos e textos motivadores; 
 Incentivar o abraço e outras formas de demonstração de afeto. 

 

Com os estudantes 

 Realizar acolhimento individual de estudantes com queixas de automutilação e ideação 
suicida, utilizando de escuta ativa, técnicas de respiração e fornecendo sugestões de 
resolução de problemas; 

 Realizar grupo de apoio semanal;  
 Realizar oficinas para confecção de cartazes com frases motivacionais e contato do CVV para 

serem afixadas pela escola; 
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 Realizar distribuição de abraços e frases motivacionais aos estudantes no período da entrada 
ou saída; 

 Trabalhar com vídeos, textos e outros materiais de apoio; 
 Estimular a frequência e participação nas atividades de educação integral a fim de engaja-los 

em atividades de artes e esportes; 

 Levantar junto aos próprios estudantes alternativas de autorregulação emocional; 

 Abraçar! 
 

Em rede 

 Encaminhar casos mais graves para os serviços de saúde de referência; 
 Encaminhar para serviços de justiça casos que envolvam situações de abuso físico e sexual; 
 Formar parcerias com profissionais de outras áreas, sobretudo do CVV, para auxiliar em 

atividades diferenciadas; 
 Convidar palestrantes com experiência de superação do bulliyng e automutilação para 

conversar com os estudantes; 
 

Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 
acontecer de forma presencial. 

 

 

PROJETO ÁGUA VIVA 

Objetivo Geral 

O projeto água viva tem como principal objetivo potencializar as tecnologias ambientais já 
implementadas na escola. Incentivando que os professores e estudantes utilizem os diversos 
espaços como locais de ensino aprendizagem. 

Objetivos específicos 

 Reativar o viveiro da escola com o propósito eco pedagógico e para a produção de pelo 
menos 100 mudas de árvores nativas do cerrado, frutíferas e ornamentais. 

 Realizar o plantio na escola e arredores de pelo menos 100 árvores com a participação da 
comunidade escolar. 

 Utilizar o tanque de captação de água da chuva para aguar as mudas do viveiro e na horta no 
período de seca do DF. 

 Reaproveitar os resíduos do lixo orgânico no minhocário para produção de adubo. 
 Utilizar alimentos sem agrotóxico na alimentação dos estudantes a partir da produção da 

horta. 
 Criar materiais digitais conscientizando a comunidade escolar sobre a importância de 

economizar água, de realizar plantios de árvores, de manter a escola limpa e divulgar o 
projeto Água Viva. 

 Reativar a bacia de evapotranspiração com plantio de bananeiras, taiobas, mamões, dentre 
outros. 

 

Justificativa 

O Centro de Ensino Fundamental Dra Zilda Arns da região do Itapoã e Paranoá DF é uma 
instituição que já possui diversas tecnologias sociais implantadas a partir de parcerias com ONG`s 
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do DF como o IPOEMA (Instituto de Permacultura) e Mão Na Terra. Por isso o espaço escolar conta 
com 1 (um) viveiro, 1 (um) tanque de captação de água da chuva, 1 (um) sistema agroflorestal, 
1(uma) bacia de evapotranspiração,  1 (um) minhocário e 1(uma) horta além de bolsões para coleta 
seletiva de lixo seco, todos em funcionamento, porém necessitando de maior envolvimento da 
comunidade escolar. 

O projeto Água Viva torna-se importante por englobar diversas tecnologias sociais ligadas à 
água, onde um tanque de captação de água de chuva se faz essencial para manter vivas as plantas 
do viveiro no período de seca do DF e as plantas do viveiro fazem necessárias para a continuação 
do plantio de mudas tanto na agrofloresta quanto na horta escolar, além de outros espaços que 
pouco a pouco poderão receber novas mudas, como no estacionamento, arredores da quadra de 
esporte e afins. O minhocário é um sistema inteligente de decomposição dos resíduos orgânicos 
gerados da horta e da cozinha, impactando consideravelmente na diminuição dos resíduos que 
seriam jogados para o aterro. A bacia de evapotranspiração é uma maneira de decompor os dejetos 
de descargas e a partir deste adubar plantas  alimentícias como bananas, mamões, pimentas, flores 
dentre outros.  

Água viva é um projeto que entende a água interligada a todas as questões essenciais 
relacionadas à vida, tendo como maior desafio envolver toda a comunidade escolar a ter sentimento 
de pertencimento ao projeto, onde os professores possam utilizar destes recursos para aulas ao ar 
livre, que os estudantes contribuam para manutenção e fortalecimento dos espaços citados. Além 
disso se faz necessário ampliar as parcerias com ONGs e instituições preocupadas com as questões 
ambientais para que o projeto se torne cada dia mais vivo e pouco a pouco seja uma referência para 
as demais escolas do DF.  

Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 
acontecer de forma presencial. 

 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Objetivo Geral 
    Oferecer uma educação em tempo integral e de qualidade para até 120 estudantes devidamente 
matriculados e frequentadores do ensino regular do Centro de Ensino Fundamental DRa. Zilda Arns.  
 

Objetivos Específicos 

 Ofertar skate, luta olímpica, artesanato, artes cênicas, fotografia, letramento e leitura para os 
estudantes no turno contrário às aulas.  

 Ampliar a visão de mundo ao abordar conhecimentos diversos e diferenciados aos 
estudantes. 

 Proporcionar visitas, 2 vezes por semana, ao Quilombo do Paranoá  
 Oferecer alimentação de qualidade no almoço e lanche (manhã/tarde) para os estudantes 

participantes da Educação Integral 
 

Justificativa 
 

Oferecer uma educação em Tempo Integral para os estudantes do Centro de Ensino 
Fundamental Dra. Zilda Arns sabendo que o contexto em que estão inseridos é de extrema 
vulnerabilidade e que a maioria dos responsáveis trabalham o dia todo para manter suas famílias. 
Por isso é de suma importância que o espaço escolar se torne um local seguro e repleto de 
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atividades que atraiam os estudantes para realizarem atividades que contribuam na formação de 
sujeitos conscientes de sua realidade e dispostos a transformá-la.  

Os projetos SKATE PELA PAZ e Curta na Escola serão desenvolvidos em parceria com a 
Educação integral.  

 
Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 

acontecer de forma presencial. 
 
 

PROJETO - SKATE PELA PAZ NA ESCOLA 

 

Justificativa 

 

O projeto Skate na Escola vem suprir duas carências em relação ao esporte e ao lazer na 
comunidade do Itapoã DF. Uma é a falta de um equipamento bom para a Prática do skate e a outra é 
a falta de uma pista de skate na cidade. A única pista existente no Itapoã, é a que fica no CEF DRA 
ZILDA ARNS. É uma pista em boas condições de uso, tem excelente qualidade em sua estrutura, 
porém permanece muito tempo ociosa por falta de profissionais. Devido a grande demanda de 
skatistas na comunidade é que se pretende desenvolver este projeto com o acompanhamento de 
professores voluntários e Educadores Sociais. 
 

Objetivo 

 

 Organizar as atividades relacionadas ao skate e suas diversas manifestações na Escola Zilda 
Arns, de forma organizada, segura e com relação com o Projeto Político Pedagógico da 
escola. 

 Formar uma equipe de skate na Escola com os estudantes e desenvolver a prática e formação 
para cidadania dos skatistas 

 Organização dos horários de utilização da Pista 

 Organizar as políticas de segurança e normas de utilização da pista 

 
Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 

acontecer de forma presencial. 
 

 

 

PROJETO : PARA TOCAR VIOLÕES E CORAÇÕES 

 

Objetivo geral 
 

Fornecer aula de violão aos alunos dos 3 turnos tendo como objetivo final a formação musical 
introdutória. Diminuir os riscos advindos da vulnerabilidade social em que está inserida a 
comunidade da escola. Propiciar aos nossos estudantes a conquista de habilidades necessárias no 
manejo de instrumentos musicais, melhorar a aquisição de conhecimentos em sala-de-aula 
provocando mudanças de atitude. 
 

 Objetivos específicos  
 

● Fornecer aulas de violão com duração de 1 hora, 1 ou 2 vezes na semana para alunos do 
horário contrário. 
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● Aumentar o conhecimento musical formal.  
● Ensinar a leitura de partitura musical. 
● Melhorar os índices de aprendizagens. 
● Melhorar a cultura musical geral. 
● Fornecer ferramentas de interdisciplinaridade e  transdisciplinaridade. 
● Compreender a importância da música para a cultura mundial. 
● Abrir um espaço para o uso da musicoterapia. 
● Retirar os alunos da rua no momento em que estão fora da sala de aula cumprindo o 

currículo oficial. 
● Possibilitar a troca de conhecimentos. 
● Diminuir e tratar os casos de depressão, automutilação e comportamentos suicidas. 
 

Justificativa  
 

O CEF Drª Zilda Arns possui uma sala de EEAA equipada com 8 violões, uma rádio interna, 
dois amplificadores e aparelho com mesa de som, potência e microfones, além de uma clientela 
grande interessada em aprender um instrumento. Portanto estamos propondo o envio de um 
professor de violão para ensinar nossos alunos, não apenas para ensinar este instrumento, mas para 
dar-lhes uma iniciação musical. Não é objeto do projeto formar musicistas violonistas, mas prover 
uma iniciação ao estudo formal de música: leitura de partituras, acordes, harmonia, tempo, etc. de 
forma que o aluno possa, posteriormente, escolher seu campo musical e/ou instrumento favorito.   

A música é uma das primeiras e mais altas realizações culturais e artísticas do ser humano. 
Note-se que desde que o Homo sapiens passa a ser reconhecido como espécie humana, ele tem 
como fator de diferenciação exatamente a posse e o desenvolvimento da cultura. E uma das provas 
disso são os artefatos culturais que se multiplicam nos sítios arqueológicos, dentre estes, são 
notáveis os instrumentos musicais feitos de ossos, madeira e peles de animais, tendo as mais 
diversas manifestações quanto diversos os povos e localizações geográficas.  E é exatamente por 
reconhecer a cultura - sendo a música uma das representantes desta – como manifestação do ser e 
fazer humanos, que justificamos a necessidade de uma educação musical como parte de um 
currículo escolar que almeje a completude do cidadão autônomo e capaz. 

A educação musical para além da simples apreciação desenvolve e ensina a disciplina, a 
criatividade, a coordenação motora e a sensibilidade artística. Além disso, as habilidades e 
conhecimentos necessários para o aprendizado do manejo de um instrumento musical envolvem 
novas formas práticas de se relacionar com a matemática, a escrita, as artes, a poesia e, em suas 
formas mais avançadas a engenharia, a física, a eletrônica, etc. São as mais variadas aplicações 
que poderiam ensejar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, sem falar no 
interesse  pedagógico que pode despertar no aluno engajado no Projeto. 

Sendo assim o CEF Drª Zilda Arns, tendo em vista sua grande clientela e a ausência de 
projetos semelhantes, não pode deixar de oferecer essa opção a seus alunos. 

Os alunos do CEF Drª Zilda Arns apresentam uma relação bastante próxima com a música, 
vários deles cantam e tocam em suas igrejas, outros cantam e/ou compõem RAP e Funk, no entanto 
não possuem muito acesso a todas as possibilidades de apreciação musical, bem como com o 
aprendizado formal de música. 

O resultado desta situação é a de uma baixa diversidade de gostos musicais e um nível de 
proficiência no manejo de instrumentos musicais pequeno. Bem como um conhecimento de teorias 
musicais muito baixos. 

Busca-se, então, com este projeto a difusão do conhecimento musical para que as 
potencialidades que hoje se encontram latentes possam se desenvolver, revelando talentos, e/ou 
mudando perspectivas e comportamentos. O aumento da difusão da cultura também é um objetivo a 
ser alcançado. 
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O Projeto Político Pedagógico do CEF Drª Zilda Arns possui um eixo estruturante que 
perpassa todos os seus projetos e finalidades: a cultura de paz. Não podemos deixar de levar em 
conta que nossa escola se encontra em meio a uma comunidade com alto grau de vulnerabilidade 
social, com todas as vicissitudes e prejuízos às aprendizagens que esta condição traz. A violência é 
apenas um desses aspectos que influenciam diretamente na forma como nossos alunos realizam a 
ponte em direção ao conhecimento disponível em sala de aula. 

Muito mais do que um combate à violência, a cultura de paz busca superar as dificuldades 
decorrentes de fatores extraclasse que influenciam a aprendizagem. Sendo assim, um projeto de 
ensino de música vem de encontro aos anseios de nosso PPP, não apenas devido ao caráter 
agregador que a música possui, mas também porque pode retirar o jovem da rua onde pode ficar 
exposto às diversas vulnerabilidades sociais. 

Também notório o poder da música para criar disciplina em seus praticantes. A música pode 
trazer ao mundo dos estudos alunos que antes se encontravam em situação de dispersão e 
desmotivados. Este aspecto também é benéfico no momento de por em prática nosso PPP, pois todo 
ele está estruturado no sentido de aumentar os índices de aprendizagens de nossos alunos. 

 

Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar acontecer de 
forma presencial. 
 

 

PROJETO SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

 

Objetivo geral:  
 

Realizar atividades educativas direcionadas para os valores humanos. Trabalhar durante 2 
semanas com os estudantes, em sala de aula os valores que permeiam seus fazeres e pensares, 
dialogando e produzindo materiais capazes de transmitirem o que se aprendeu sobre valores como: 
respeito, amor, honestidade, dignidade, espiritualidade...  
 

Objetivos específicos 
: 
Realizar uma reunião com os representantes de cada turma e escolher 20 valores do Livro 

dicionário de valores do professor José Pacheco e definir 1 valor para cada turma.  
Incentivar que os estudantes busquem maneiras de apresentarem seus valores para a escola 

na semana de educação para vida seja por meio de: palestras, cartazes, dança, música, teatro, 
poesia...  

Cada professor conselheiro será o tutor da sua turma, orientando no que for necessário.  
Realizar dois dias de atividades extraclasse onde os estudantes compartilharão os seus 

valores aprendidos com as demais turmas da escola e com a comunidade(?). Em um dia os 
estudantes apresentarão projetos desenvolvidos ao longo do primeiro bimestre e no segundo dia os 
trabalhos realizados sobre valores.  

Realizar um sarau com apresentações artísticas dos estudantes.  
 

Justificativa 
 

Olhando ao redor, vemos que a violência e a corrupção, por exemplo, são enormes chagas do nosso 
tempo. Como superá-las? Alguém poderia dizer: “Colocando um policial ao lado de cada cidadão”. 

Essa resposta aparentemente tão simples e eficaz pode ser confrontada com uma perguntinha 
básica: “E quem controla o policial que controla o cidadão?”. Não tem saída. Ou melhor, a única 

saída ´e pela Educação, pela assimilação, pela incorporação de valores.  
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José Pacheco 
 

Sabe-se que não será em uma semana ou um mês que os valores serão incorporados no dia-
a-dia dos estudantes, acredita-se que esta semana de educação para a vida, neste ano de 2019, no 
CEF Drª Zilda Arns será o início de um ciclo para que os estudantes tomem conhecimento da 
importância de cada um dos valores estudados.  E aos poucos, no dia-a-dia em todos os espaços de 
aprendizagens, estes valores possam continuar sendo lapidados. 

Pretende-se que os estudantes se conscientizem que não será a presença de um “vigia” que 
os farão tomar certas atitudes ou não, mas sim pela assimilação dos valores que eles escolherão 
para guiarem suas atitudes diante da vida. 

Valores se aprendem na vida, vivendo, isso é sabido, mas pretende-se fazer que os 
estudantes estejam conscientes da existência destes, adotando-os para permear as suas atitudes. 
Valores se aprendem no dia-a-dia, na vida, na convivência com os responsáveis, professores, 
colegas... nas relações. E a partir do momento que estes estudantes tomarem consciência de que 
podem escolher valores para torna-los cidadãos co-responsáveis, pretende-se pouco a pouco 
melhorar o ambiente escolar e a comunidade em que vivem.  

 
Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 

acontecer de forma presencial. 
 

 

 
PROJETO JIU JITSU ESCOLAR 

 

1. INFORMAÇÕES INICIAIS 
 

NOME DO PROFESSOR: Vandeir Gonçalves da Silva 

MODALIDADE ESPORTIVA: Jiu Jitsu 

DIAS: terças e quintas 

HORÁRIOS: MATUTINO E VESPERTINO A COMBINAR 

MATERIAL DISPONÍVEL: área coberta com tatame 
 

2. Objetivo geral:  
 

Possibilitar a construção de uma identidade cidadã e cultural com vistas à emancipação 
social, através da pratica desportiva da modalidade jiu jitsu, iniciando com alteração da dinâmica 
escolar, passando pela familiar e chegando à comunidade através do papel do educando cidadão 
reflexivo, além de identificar e formar futuros atletas. 
 

1. Objetivos específicos: 
 

 Possibilitar aos alunos a inclusão social e a participação com vistas ao pleno exercício da 
cidadania; 

 Possibilitar a vivência de práticas corporais diferenciadas; 
 Construir conceitos, valores, hábitos e atitudes em indivíduos incorporados a sociedade; 
 Possibilitar o desenvolvimento da consciência corporal, ética e estética; 
 Oferecer auxílio cognitivo, afetivo e motor na formação do cidadão;                          
 Promover o desenvolvimento físico e social do aluno contribuindo de forma positiva para a 

sociedade; 
 Desenvolver a criatividade e a consciência no educando; 
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 Contribuir para a melhoria da qualidade da educação, a inclusão social e a construção de uma 
cultura de paz através de esporte e lazer; 

 Oferecer informação e entretenimento aos educandos; 
 

 Contribuir para o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, combatendo o 
preconceito e discriminação; 

 Combater o fenômeno “bullying”;  
 Potencializar a competência corporal cinestésica e ampliar o universo cultural do educando; 
 Desenvolver a participação; 
 Desenvolver a cooperação; 
 Desenvolver a emancipação; 
 Desenvolver o regionalismo; 
 Desenvolver a coeducação; 
 Desenvolver a totalidade do ser humano; 
 Possibilitar a reflexão pela comunidade do trinômio educação – esporte – luta; 

3.  Justificativa 

 A necessidade de oferecer uma educação holística e integral, com qualidade, para os alunos 
da comunidade do Paranoá, Itapoã e região é real e pertinente. Trata-se de uma comunidade 
escolar carente de possibilidades educacionais, que vão bem mais além do aspecto sócio 
econômico, sendo permeadas por aspectos sócio culturais e pela fragilidade dos papéis sócio 
familiares que temos na atualidade. 

Temos como característica do alunado que frequenta as escolas desta região, uma excelente 
receptividade com relação aos projetos oferecidos e oportunizados, demonstrando grande interesse 
por diversificadas manifestações esportivo culturais e comprometimento com a educação. 

Essa proposta de trabalho vem ao encontro dos anseios de quem faz e para quem se faz 
educação para além da grade curricular. 

    Diferentes relatos de educandos, e diversas matérias disseminadas pelos meios de 
comunicação e publicidade, apontam para perniciosas formas de relações interpessoais ocorridas e 
geradas em escolas do Distrito Federal e do Brasil, afetando nossas famílias, e demonstrando o não 
cumprimento devido dos papéis sociais dentro dos lares e também da escola. Normalmente os lares 
tem o número de integrantes familiares, grande sem nenhum responsável de fato pela criança e/ou 
adolescente, onde, assim, a educação familiar não é cumprida devidamente, ocasionando o 
desconhecimento dos pais sobre os limites a darem aos filhos. 

Por todos os aspectos citados acima e outros de caráter subjetivos oriundos deles, a 
existência desse projeto é sentida por todos responsáveis por implantá-lo como um grande e 
prazeroso desafio. A espinha dorsal é a construção de uma identidade cidadã com vistas à 
universalização dos Direitos Humanos, da emancipação social, da construção das relações afetivas 
saudáveis.  

Sua avaliação será processual e pretende corrigir e enriquecer tudo que for construído ao 
longo de sua implantação. 

 

4. Público alvo: 
 

        Alunos desta instituição de ensino. 
 

5. Cronograma: 
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A partir do ano letivo de 2017 
 

6 – Recursos necessários : 
 

6.1 Recursos humanos : 
 

 01 professor de educação física com experiência prático teórica na modalidade de jiu jitsu (vide 
curriculum vitae em anexo). 

 

6.2 Recursos físicos: 
 

 01 área com tatame disponível para a realização, implementação e desenvolvimento do presente 
projeto. 

 

6.3 Recursos materiais : 
 

Têm-se apenas a necessidade do uniforme utilizado nas aulas, o tradicional Kimono, 
normalmente adquirido pelo aluno praticante. Ainda assim, ante a eventual não possibilidade na 
aquisição deste, as aulas/treinos iniciais podem ser realizadas sem esta exigência. 
 

7 – Metodologia  
     

Serão oferecidas aulas das modalidades jiu jitsu em turno contrário ao turno escolar. 
Todas as aulas serão iniciadas pela tradicional forma japonesa de cumprimento ao local de 

treino e aos demais membros participantes, seguido de aquecimento específico à modalidade, 
desenvolvimento da aula treino, e espaço para debates dos princípos adotados na aula treino em 
sua correlação com a vida e a cidadania do praticante, rumo a sua formação cidadã. 

Também no objetivo maior deste projeto que é a visão do futuro semeado, agora com as 
informações adquiridas nos estudos realizados sobre igualdade e fraternidade entre todos e que 
pretendem promover uma emancipação em todos os sentidos: do olhar, do ouvir, do sentir para um 
agir que gere qualidade de vida para todos.  
 

8 –Avaliação dos resultados  
 

Aavaliação deverá ser processual e periódica sobre:  
 

 Envolvimento pessoal;  
 Envolvimento do professor;  
 Envolvimento do grupo;  
 Os objetivos do projeto; 
 

 As estratégias para execução;  
 Os produtos.  

 
Há que se considerar:  
 

         A base para a avaliação é o pioneirismo da proposta que está sendo construída em 
conjunto. Esta parte teórica é um esqueleto sobre o qual novos rumos serão traçados e tomados a 
partir das considerações apresentadas.  
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         A avaliação só poderá ser feita obedecendo ao critério da critica pró-ativa: apresentando 
alternativas com valores similares e/ou superiores ao que está estabelecido.  

         As considerações devem ocupar uma parte do tempo reservando-se outra para a execução 
de ações produtivas. 
 

 

    Atividades previstas 

    Coordenações coletivas mensais tratando da temática; Realização de oficinas sobre temas 
escolhidos pelos estudantes; Criação de uma pasta online para disponibilização de materiais de 
consulta para os professores; Rodas de conversa com as turmas; AfroCine (sessões de cine-debate 
para estudantes); Auxílio nos planejamentos individuais e setorizados dos professores; Parceria com 
os projetos Mulheres Inspiradoras e Raízes - Africa Brasil; Atividades com as famílias (rodas de 
conversa, debates);  

 
Observação: Esse projeto não será possível de ser realizado esse ano, devido precisar 

acontecer de forma presencial. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - 2020 - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 8o ano 

 

Este questionário foi feito para que a escola conheça melhor a realidade de estudantes e suas famílias. Essas 

informações são importantes para podermos planejar ações mais efetivas e nos aproximar mais de vocês. As 

informações são confidenciais, apenas os profissionais da escola terão acesso às respostas individuais. Os 

resultados só serão divulgadas coletivamente, sem identificação individual. 

* Required 

QUAL A SUA TURMA? * Check all that apply. 

8oA 8oB 8oC 8oD 8oE 8oF 8oG 

QUAL A RAÇA/COR DA(O) ESTUDANTE? * Mark only one oval. 

BRANCA PRETA PARDA INDÍGENA Other: 

COM QUEM A(O) ESTUDANTE VIVE? * Check all that apply. 

Mãe  

Pai 

Pai e mãe 

Mãe, pai e irmão (a) Mãe, pai e irmãos 

Mãe e padrasto 

Mãe, padrasto e irmãos Pai, madrasta e irmãos Avôs 

Tios 

Irmãos 

outros 

Pai e madrasta 

O ESTUDANTE TEM ALGUMA DOENÇA, TRANSTORNO OU DEFICIÊNCIA? SE SIM, QUAL? 

Mark only one oval. 

SIM Não 

 USA ALGUM MEDICAMENTO DE FORMA CONTÍNUA? Mark only one oval. 

SIM Não 

TEM ALGUMA ALERGIA? Mark only one oval. 

SIM NÃO 

 TEM ALGUMA RESTRIÇÃO ALIMENTAR? 

Mark only one oval. 

SIM Não 

FAZ ALGUMA ATIVIDADE NO HORÁRIO EM QUE NÃO ESTÁ NA ESCOLA 
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Mark only one oval. 

SIM Não 

A(O) ESTUDANTE TEM ACESSO A INTERNET EM CASA? 

Mark only one oval. 

SIM NÃO 

QUAL A MODALIDADE DO ACESSO À INTERNET? 

Mark only one oval. 

BANDA LARGA DE OUTRA PESSOA 

REDE CELULAR 3G OU 4G DE OUTRA PESSOA BANDA LARGA PRÓPRIA 

REDE CELULAR 3G OU 4G PRÓPRIA 

QUAL O MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PELA(O) ESTUDANTE DE CASA ATÉ A ESCOLA? 

Mark only one oval. 

A PÉ BICICLETA ÔNIBUS OUTROS 

 DADOS FAMILIARES 

PERGUNTAS REFERENTES AOS RESPONSÁVEIS DO(A) ESTUDANTE 

12. RESPONSÁVEL 1 - GRAU DE PARENTESCO Mark only one oval. 

Mãe 

Pai Madrasta Padrasto Avó 

Avô Irmãos outros 

RESPONSÁVEL 1 - IDADE Mark only one oval. 

20 a 30 anos 

30 a 40 anos 

40 a 50 anos 

50 anos ou mais 

PROFISSÃO 

ONDE TRABALHA? 

GRAU DE INSTRUÇÃO Mark only one oval. 

Não frequentou a escola Fundamental incompleto Fundamental completo Ensino médio incompleto Ensino 

médio completo Ensino superior incompleto Ensino superior completo Other: 

RESPONSÁVEL 2 -GRAU DE PARENTESCO Mark only one oval. 

Mãe 

Pai Madrasta Padrasto Avó 

Avô Irmãos outros 

 18. RESPONSÁVEL 2 - IDADE Mark only one oval. 

20 a 30 anos 

30 a 40 anos 

40 a 50 anos 
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50 anos ou mais 

PROFISSÃO 

ONDE TRABALHA 

GRAU DE INSTRUÇÃO Mark only one oval. 

TEM IRMÃOS? Mark only one oval. 

SIM NÃO 

QUANTOS IRMÃOS? Mark only one oval. 

1 2 3 4 

5 OU MAIS 

ALGUM FAMILIAR DO(a) ESTUDANTE ESTUDA NO CEF DRa ZILDA ARNS? * Mark only one oval. 

SIM NÃO 

Qual a renda familiar mensal? Contando todas as pessoas que vivem com o estudante? * 

Mark only one oval. 

Não possui renda fixa 100,00 a 500,00 500,00 a 1.000,00 1.000,00 a 1.500,00 1.500,00 a 2.000,00 2.000,00 a 

3.000,00 Mais de 3.000,00 

Não informado 

A família é do DF? Mark only one oval. 

Sim Não 

Qual a origem da família? Estado ou país 

Alguém da família tem disponibilidade para desenvolver algum projeto/parceria na escola? 

Mark only one oval. 

SIM NÃO 

TEM INTERESSE EM PARTICIPAR DA APM? 

Mark only one oval. 

SIM NÃO 

 https://docs.google.com/forms/d/1v7Ge74vo2sbgYc9-_0b8BERWcmteoIJr_aryrSIT0zg/edit 9/9 
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ANEXO 2 

 

Mapeamento das condições para retorno às atividades remotas. 

CEF Zilda_Pesquisa_sobre_acesso_as _tecnologias 

Caros Estudantes, Pais e Responsáveis, compilamos aqui as informações necessárias de serem levantadas 

para compor o Plano de Ação da escola frente ao retorno remoto, bem como pautar nossas decisões 

enquanto equipe para melhor atender nossa comunidade escolar. 

*Obrigatório 

Dados do estudante 

1. Nome do estudante * 

2. Você já ativou o seu e-mail institucional? * Marcar apenas uma oval. 

Sim Não 

3. Ano que estuda: * 

Marcar apenas uma oval. 

6o 7o 8o 9o   

 4. Turma em que está matriculado * Marcar apenas uma oval. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

Não sei informar 

 5. Como está sua rotina em casa durante o isolamento? * Marcar apenas uma oval. 

Tenho ajudado com tarefas da casa e a cuidar de irmãos, primos, sobrinhos etc. Tenho ficado com tempo 

mais livre e posso escolher coisas que quero fazer. Tenho ajudado pais ou parentes no trabalho. Tenho tido 

muito tempo livre. 

 6. Assinale quais dessas atividades você têm realizado desde que as aulas foram suspensas pelo GDF. 

Marque todas que realiza. * 

Marque todas que se aplicam. 
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Leio livros 

Assisto filmes, série, vídeos no computador/celular Assisto TV aberta 

Navego nas redes sociais 

Estudo por conta própria 

Brinco na rua 

Brinco em casa 

Visito parentes e amigos 

Ajudo em casa 

Acompanho responsáveis no trabalho 

Fico em casa sem um adulto 

7. Com quantas pessoas você divide moradia? * Marcar apenas uma oval. 

Moro sozinho 

Com mais uma pessoa (total de 2 moradores) Com 2 a 4 pessoas 

Com 5 a 7 pessoas 

Com mais de 7 pessoas 

8. Em sua casa tem alguém que possa ajudar em suas tarefas e estudos? * Marcar apenas uma oval. 

Sim As vezes Não 

 9. Você está assistindo as teleaulas na TV? * Marcar apenas uma oval. 

Nunca Pular para a pergunta 11 As vezes 

Sempre 

 10.Caso esteja acompanhando, como você avalia seu entendimento dos conteúdos abordados nas 

teleaulas? 

Marcar apenas uma oval. 

Estou gostando bastante e entendo bem o conteúdo 

Estou gostando, mas tenho dificuldade em entender algumas informações. Estou assistindo mas não consigo 

entender os conteúdos 

Assisti poucas vezes, não gostei e não continuei acompanhando. 

 DADOS DE ACESSO A TECNOLOGIA 

11. Você possui equipamentos eletrônicos? Quais? Marque todos que tiver. * Marque todas que se aplicam. 

Celular próprio 

Celular dos responsáveis 

Computador próprio 

Computador compartilhado com OUTRAS PESSOAS Não possui nenhum equipamento eletrônico. 

Outro: 

12. Você possui acesso à internet? * Marcar apenas uma oval. 

Dados móveis ( internet somente no celular) 

wi-fi ou internet a cabo (que tem internet para toda a casa) 
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Usa internet de vizinhos, parentes ou locais próximos à residência Não possui acesso à internet. Pular para a 

pergunta 15 

 Acesso à Tecnologia 

13. Pensando na sua nova rotina de atividades, você tem acesso a internet por quanto tempo NA SEMANA? * 

Marcar apenas uma oval. 

Cerca de 1 hora por semana 

De 2 a 4 horas de acesso por semana 

Consigo acessar a internet em todos os dias da semana por mais 4 horas Consigo acessar somente aos 

finais de semana 

Acesso ilimitado 

Outro: 

14. Você teria disponibilidade para acompanhar aulas online em tempo real (por videoconferência ou lives) no 

turno em que aconteciam suas aulas presenciais? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Às vezes 

Alternativas para atendimento remoto 

      A ENTREGA DE ATIVIDADES IMPRESSAS, POR REPRESENTAR POSSÍVEL RISCO DE 

TRANSMISSÃO DO VÍRUS, AINDA NÃO FOI COMPLETAMENTE DEFINIDO PELA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E NÓS DO ZILDA ESTAMOS AGUARDANDO MAIS INFORMAÇÕES. 

 15. Se você tem necessidade de atividades impressas alguém de sua família ou você mesmo poderá buscar 

as atividades na escola? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim Não 

   Grupo de risco entende-se por portadores de doenças como diabetes, hipertensão, auto-imune, 

respiratórias, cardíacas, obesidade em qualquer idade, além de pessoas idosas a partir de 65 anos e crianças 

abaixo de dois anos. 

  Levantamento Socioeconômico 

16. Há alguém de seu convívio que é grupo de risco para a COVID - 19? * Marcar apenas uma oval. 

SIM Não 

17. Sua família está com dificuldade econômica ou com problemas de saúde que a escola possa ajudar? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim Não Outro: 

Auxílios emergenciais 

 18. Quanto aos auxílios emergenciais disponibilizados pelo Governo Federal ou pelo GDF: * Marcar apenas 

uma oval. 
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A família tentou, fez o cadastro mas não foi contemplada. 

A família não tentou os auxílios, mas tem interesse e precisa de orientação. A família não tentou o auxílio, 

pois não entra nos pré-requisitos. 

A família obteve o auxílio. 

Outro: 

19. Sua família precisaria receber cesta básica uma vez por mês? Marcar apenas uma oval. 

Sim Não 

20. Há alguma pessoa com problema de saúde entre familiares que a escola possa orientar atendimento? 

       Se por acaso conhecer algum colega que não está nos grupos de turmas e de responsáveis no 

WhatsApp, por favor nos ajude a entrar em contato com estas pessoas. A Equipe do Zilda Arns está feliz por 

nos encontrarmos novamente, mesmo que virtualmente! 

  Agradecemos pela Participação 

 https://docs.google.com/forms/d/1fOrtv8yp1VXyho_5vpIl8__f2ZJbGbJBDepinY3iHCI/edit 7/7 
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ANEXO 3 - PLANO DE AÇÃO SAAE 

 
Plano de Ação 

 
UE: CEF DRA Zilda Arns                                                                                                                           

Diretor(a): Graziela Alexandre                                    Vice-diretor(a): Fabíola Resende 

Quantitativo de estudantes: __________  Nº de turmas: 40             Etapas/modalidades: Ensino Fundamental 

II – 6º ao 9º ano 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( x  ) Orientação Educacional (   ) Sala de Apoio à Aprendizagem (   ) 

Outro:  

EEAA: Pedagoga(o) Teresa Raquel Vargas                          Psicóloga(o) Ivina Paiva de Paula 

 
Eixos de organização do trabalho:

1. Mapeamento institucional 
2. Coordenação Coletiva 
3. Ações voltadas à relação família-escola 
4. Formação continuada de professores 
5. Encontros de articulação pedagógica na CRE 
6. Acompanhamento de estudantes com diagnóstico de transtornos 
7. Reunião com a Gestão Escolar 
8. Estudos de caso 
9. Conselhos de Classe 
10. Projetos e ações institucionais 
11. Articulação com a rede social local 
12. Acompanhamento psicossocial de estudantes 
13. Rodas de conversa com estudantes 
14. Rodas de conversa com servidores terceirizados 
15. Grupo Ballint com professores 
16. Acolhida para sextos anos 
17. Transição para nonos anos 
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Eixo: Mapeamento Institucional 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Mapear as 
principais 

características e 
necessidades da 
escola no ano de 

2020 
 

Conhecer as 
especificidades da 
escola neste ano, 
para assim propor 

projetos e 
intervenções 

condizentes com as 
necessidades 
observadas. 

Análise dos 
documentos da 
escola; escuta 

da gestão 
(reuniões), 
professores 

(coordenações 
coletivas) e 

demais 
servidores 
(rodas de 

conversa) da 
escola; escuta 

de estudantes e 
famílias 

(questionários, 
rodas de 
conversa, 
conversas 

individuais); 
observação e 
análise dos 

diversos 
tempos e 

espaços da 
escola; 

participação e 
escuta ativa 
nas reuniões 

com familiares 
e responsáveis 

Ao longo de 
todo o ano, 
mas mais 

focadamente 
nos meses 

de fevereiro e 
março. 

Pedagoga e 
Psicóloga EEAA; 

Diretora, vice-
diretora, 

supervisoras, 
coordenadores 
pedagógicos, 
professoras e 
professores, 
servidores da 

limpeza e 
cantina. 

Contínua, de 
acordo com 

as 
informações 
construídas e 
o retorno da 
gestão da 

escola 
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Eixo: Coordenação coletiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
Participar de 

todas as 
coordenações 
coletivas da 

escola 

Planejar e construir 
com toda a equipe 

pedagógica da 
escola as ações e 
projetos de todo o 

ano letivo.  
Construir vínculos 
com professores e 

coordenadores. 
Contribuir para a 

formação 
continuada dos 
profissionais da 

escola. 

Estar presente 
em todas as 

coordenações 
coletivas, do 
início ao fim 

das atividades. 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo 

Pedagoga e 
Psicóloga EEAA 

Contínua, de 
acordo com as 

informações 
construídas e o 

retorno da 
gestão da 

escola e dos 
professores 
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Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Participar das 
reuniões com 
familiares e 
responsáveis 
Promover 
encontros 
menores para 
tratar de temas 
específicos junto 
às famílias; 
Conversas 
individuais com 
familiares 

Contribuir para o 
planejamento e a 
execução das 
reuniões com 
familiares e 
responsáveis; 
construir vínculos 
com as famílias; 
Dialogar com grupos 
de famílias a partir 
de temas 
específicos surgidos 
no cotidiano (ex: 
acompanhamento 
da rotina de estudos 
dos estudantes; 
diálogos sobre 
adolescências etc) 
Construção de 
parcerias para 
acompanhamento 
de questões 
específicas de 
estudantes 
acompanhados pela 
EEAA. 

Estar presente 
em todas as 
reuniões com 
familiares e 
responsáveis 
promovidas 
pela escola (e 
contribuir para o 
planejamento 
dessas 
reuniões 
também); 
Convocar 
familiares e 
responsáveis; 
planejar os 
encontros 
(duração, 
conteúdo e 
avaliação); 
Convocar 
familiares e 
responsáveis e 
promover 
conversas que, 
de preferência, 
contem com a 
participação de 
alguém da 
gestão e 
professores. 

Ao longo de todo 
o ano letivo 

Pedagoga e 
psicóloga da 

EEAA 

Ao final de 
cada 

encontro as 
famílias 
serão 

convidadas a 
avaliar 

oralmente, 
dar críticas e 
sugestões. 
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Eixo: Formação continuada de professores 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Promover 
formação 

continuada de 
professores nos 

espaços de 
coordenações 

coletivas ou em 
pequenos grupos, 

nas 
coordenações por 

área 

Contribuir, a partir 
da pedagogia e da 
psicologia, para os 

processos de 
desenvolvimento 
do corpo docente, 

de forma a 
promover uma 
educação cada 

vez mais voltada 
para a 

transformação da 
realidade social e 

garantia dos 
direitos de 

aprendizagem e 
desenvolvimento 
de estudantes. 

Levantamento 
de temáticas 

necessárias (a 
partir do 

mapeamento 
institucional); 

planejamento e 
execução de 
momentos 
formativos; 

trazer 
convidadas e 
convidados 

especialistas 
em 

determinadas 
temáticas. 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo 

Pedagoga e 
psicóloga da EEAA; 

Gestão e 
coordenação da 

escola 

Ao final de 
cada encontro 

os 
professores 

serão 
convidadas a 

avaliar a 
atividade por 
escrito, com 
formulários 

onde 
indiquem 
elogios, 

críticas e 
sugestões 
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Eixo: Encontros de articulação pedagógica na CRE 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos 
Cronogram

a 
Profissionais envolvidos Avaliação 

Participar dos 
encontros 

semanais com 
todas as 

pedagogas e 
psicólogas junto à 

coordenadora 
intermediária do 

SEAA  

Fortalecer 
um espaço 
de troca de 

experiências 
e formação 
continuada 
para todas 

as 
profissionais 
que atuam 
na EEAA, 

com vistas à 
construção 
de ações 

articuladas e 
coerentes 

com o 
trabalho 

institucional 
preconizado 

pela 
Orientação 
Pedagógica 
do serviço. 

Compareciment
o às reuniões 

semanais 
(sextas pela 

manhã); 
participação 

ativa nos 
encontros, com 
sugestões de 
temas para 
formação e 

apoio à 
coordenadora 
intermediária.  

Todas as 
sextas pela 
manhã, ao 
longo de 

todo o ano 
letivo 

Pedagoga e psicóloga 
da EEAA 

 



 
 Centro de Ensino Doutora Zilda Arns - Itapoã 
Governo do Distrito Federal – GDF 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF 
Coordenação  Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã – CRE 

 
 
 

7 
 

 

 

 

Eixo: Acompanhamento de estudantes com diagnósticos de transtornos 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Apoio a 
professores, 
estudantes e 
familiares de 

estudantes com 
algum 

diagnóstico de 
transtorno 
funcional 
específico 

Buscar que 
estudantes 

com 
diagnósticos 

de TFEs 
tenham seus 

direitos de 
aprendizagem 

garantidos, 
respeitando 

suas 
necessidades 
específicas. 
Acolher e 
orientar 

professores e 
famílias sobre 

essas 
necessidades 

dos 
estudantes. 

Mapeamento 
de quem são e 
em que turmas 

estão esses 
estudantes; 

orientação aos 
professores 

sobre 
características 
e como intervir 

em cada 
situação; 

conversa com 
famílias; 

atualização de 
documentos; 
diálogo, apoio 
e orientações 

aos estudantes 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo. Ações 
de 

mapeamento 
mais focadas 

no mês de 
fevereiro.  

Pedagoga da EEAA  

Eixo: Reuniões com a gestão escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Participar 
ativamente das 

reuniões semanais 
com a gestão 

escolar 

Participar do 
planejamento 
semanal da 

escola; 
apoiar 

profissionais 
da gestão; 
contribuir 

com a 
elaboração e 
execução da 

proposta 
pedagógica 
da escola 

Estar presente 
em todas as 

reuniões, 
contribuindo 
com o olhar 
institucional 

para as 
questões 
discutidas 

Semanalmen
te, ao longo 
de todo o 
ano letivo 

Pedagoga e 
psicóloga da 

EEAA 
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Eixo: Estudos de caso 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Organizar e 
executar estudos 
de caso sempre 
que alguma 
questão mais 
complexa 
relacionada a um 
estudante 
específico surgir; 

 
 
 

Organizar e 
executar os 

estudos de caso 
de estudantes 

com transtornos 
funcionais 

específicos no 
período de 

estratégia de 
matrícula 

 

Promover 
conversas 
que 
possibilitem 
um olhar 
global sobre 
estudantes 
que 
apresentem 
demandas 
mais 
desafiadoras 
para os 
profissionais 
da escola; 
 

Convocar 
professores, 
gestão, 
coordenação, 
familiares e, se 
houver 
necessidade, 
outros profissionais 
(conselho tutelar, 
saúde, 
socioeducação etc). 
Mediar o diálogo 
entre os 
participantes, 
sempre tendo em 
vista a proposição 
de ações que 
busquem a garantia 
do direito à 
aprendizagem do 
estudante. 
Convocar 
familiares, 
professores e 
gestão para 
levantamento das 
condições do 
estudante em 2020 
e planejamento de 
sua enturmação 
para 2021. 

Sempre que 
houver 
necessidade
; 
Meses de 
setembro e 
outubro de 
2020 

Pedagoga e Psicóloga 
da EEAA  
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Eixo: Conselhos de classe 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Acompanhar e 
intervir nos 

conselhos de 
classe bimestrais 

Contribuir com 
a visão 

específica 
(institucional) 

da pedagogia e 
da psicologia 

nos conselhos 
de classe 
bimestrais 

Acompanhar 
os conselhos 

de classe, 
intervir sempre 

que 
necessário, 

propor ações e 
discussões de 
acordo com as 
demandas que 

surgirem. 

Ao final de 
cada 

bimestre 

Pedagoga e psicóloga 
da EEAA; 

Ao final da 
semana de 

conselhos os 
professores 

serão 
convidados a 

avaliar a 
participação 
da equipe, 

com elogios, 
críticas e 

sugestões. 

Eixo: Projetos e ações institucionais 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Elaborar e 
executar projetos 
de acordo com as 

demandas 
institucionais 

Propor 
espaços e 
reflexões 

que possam 
impactar 

positivament
e a 

instituição. 

De acordo com 
cada projeto. Para 
2020, o principal 

projeto 
institucional visa 
implementar o 

diálogo 
permanente 
acerca de 

relações étnico-
raciais na escola 
(projeto completo 

em anexo) 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo ou em 
bimestres 

específicos, 
de acordo 

com o 
projeto 

Pedagoga e psicóloga da 
EEAA 

Cada 
projeto 
será 

avaliado 
pela 

gestão da 
escola e 

pelo 
público 

envolvido. 
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Eixo: Articulação com a rede social local 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma Profissionais envolvidos Avaliação 

Acompanhar a 
rede social local 

Conhecer os 
serviços e 
profissionais 
que compõem a 
rede social que 
atende a 
comunidade do 
Paranoá e 
Itapoã; propor 
parcerias e 
estabelecer 
orientações a 
famílias, 
estudantes e 
profissionais da 
escola 

Participar do 
grupo de 

whatsapp da 
rede social local; 

participar das 
reuniões 
mensais 

promovidas pela 
rede; acionar a 

rede sempre que 
uma situação 

demande. 

Ao longo de 
todo o ano 
letivo. As 

reuniões da 
rede 

acontecem 
sempre na 
segunda 

terça-feira 
do mês, pela 

manhã. 

Psicóloga da EEAA  

Eixo: Acompanhamento psicossocial de estudantes 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Acolher, escutar 
e orientar 

estudantes que 
necessitem de 

acompanhament
os diversos 

(saúde mental, 
situações de 
violência e 

outros) 

Oferecer um 
espaço seguro 
para suporte 

aos estudantes 
que 

apresentarem 
necessidade de 

apoio 
psicológico, de 
saúde ou outros 
relacionados a 

situações 
específicas, 

como casos de 
violência, por 

exemplo. 

Escuta dos 
estudantes, 

acolhimento da 
demanda, busca 
por parcerias na 

rede social, 
orientação de 
familiares e 
professores. 

Ao longo de 
todo o ano 

letivo 
Psicóloga da EEAA  
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Eixo: Rodas de conversa com estudantes 

Ações/Demanda
s 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Promoção de 
espaços 

coletivos de 
escuta, 

acolhimento e 
protagonismo 
juvenil acerca 

de temáticas de 
interesse das e 
dos estudantes 

Incentivar o 
protagonismo 

juvenil; 
promover 
espaços 

seguros para 
compartilhament
o de temáticas 
que estudantes 

considerem 
importantes; 

prevenção de 
racismo, 

violências de 
gênero e 

LGBTQIAfobia 

A partir da 
identificação de 
demandas de 

turmas ou 
grupos 

específicos, 
combinar com 
professores e 
gestão dias e 

horários para a 
realização das 

rodas de 
conversa; 

Convite aberto a 
quem tiver 

interesse em 
participar de 
rodas sobre 

temas 
específicos. 

Ao longo de 
todo o ano letivo 

Psicóloga da 
EEAA 

Os estudantes 
serão convidados 
a avaliar as rodas 
ao final de cada 

encontro. 

Eixo: Rodas de conversa para servidores terceirizados 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Criação de um 
espaço de escuta 
para servidores 
da limpeza e da 

cozinha 

Promover a 
aproximação 

desses 
servidores com 

os demais 
setores da 

escola; Escutar, 
acolher e 

propor ações 
que visem 

promover bem-
estar e melhoria 
das condições 

de trabalho 
desses 

profissionais 

Rodas de 
conversa 

mensais com o 
grupo; 

Proposição de 
ações que 

surjam como 
sugestões ou 
necessidades 
nos encontros. 

Encontros 
mensais ao 

longo de todo o 
ano letivo 

Pedagoga e 
Psicóloga da 

EEAA 

Os servidores 
serão convidados 

a avaliar as 
rodas ao final de 
cada encontro. 



 
 Centro de Ensino Doutora Zilda Arns - Itapoã 
Governo do Distrito Federal – GDF 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF 
Coordenação  Regional de Ensino do Paranoá e Itapoã – CRE 

 
 
 

12 
 

 

 

Eixo: Grupo Ballint com professores 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Criação de 
espaço de escuta 
profissional para 

professores 

Oferecer um 
espaço 

seguro para 
que os 

professores 
possam se 
escutar e 

compartilhar 
angústias e 

soluções 
para os 

problemas 
enfrentados 
no cotidiano 
em sala de 

aula 

Utilizar, 
mensalmente, 

uma hora e 
meia do espaço 
da coordenação 
coletiva para a 
realização do 

grupo. 

Sempre na 
ultima quarta-
feira do mês 

Pedagoga e 
psicóloga da 

EEAA 

Os 
professores 

serão 
convidados a 

avaliar os 
encontros em 

formulário 
online. 

Eixo: Acolhida para sextos anos 

Ações/Demand
as 

Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Promover um 
espaço de 

acolhimento e 
orientação a 
estudantes, 
familiares e 
professores 
dos sextos 

anos 

Contribuir para 
a transição do 

ensino 
fundamental I 
para os anos 
finais; orientar 

estudantes 
quanto à rotina 

de estudos; 
acolher 

familiares 
quanto ao 

acompanhame
nto dos 

estudantes 
nessa nova 

etapa de sua 
vida 

acadêmica; 

Reunião com 
familiares dos 
sextos anos; 
formações 

para os 
professores; 

bate-papo com 
as turmas 

sobre rotina de 
estudos; 

acompanhame
nto individual 
daqueles que 
apresentarem 
dificuldades de 

adaptação 

As ações 
coletivas 

ficarão mais 
focadas no 

primeiro 
bimestre, 
porém o 

acompanhame
nto pode se 
dar ao longo 
de todo o ano 

letivo 

Pedagoga da 
EEAA, 

coordenação 
pedagógica 
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Eixo: Projeto de transição para nonos anos 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Realizar projeto 
de transição para 

os nonos anos 

Promover 
orientação e 

apoio às 
turmas de 
nono ano 
em sua 

transição 
para o 
Ensino 
Médio 

Rodas de 
conversa com 

as turmas sobre 
projetos e 

perspectivas 
para o futuro; 

Visitas guiadas 
ao IFB e à UnB 
(campus Darcy 

Ribeiro e 
Planaltina); 

Palestras com 
profissionais 
das áreas de 
interesse de 

estudantes (de 
preferência 

pessoas que 
vivam no Itapoã 
ou que venham 

de outras 
realidades 
periféricas) 

Ao longo de 
todo o quarto 

bimestre 

Pedagoga e 
psicóloga da 

EEAA. 
 

 

 

 

apoiar 
professores 

quanto ao trato 
com esses 

estudantes e 
também sobre 
a realização de 

atividades. 


