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APRESENTAÇÃO 

          A Proposta Pedagógica do CEF Metropolitana é resultado de experiências coletivas e de 

um planejamento participativo visando o bem-estar do estudante, escola, família e da 

comunidade escolar como um todo. Esta proposta tem a finalidade de tornar efetivos os 

pressupostos existentes no Currículo para Educação Básica dos Anos Iniciais, Finais e Ensino 

Especial. Está em consonância com o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal. Constitui-se um plano global da instituição, que pode ser compreendido como 

referencial teórico, orientador que norteia todo o trabalho pedagógico. Para viabilizar esta 

proposta, se faz necessário que o processo educativo seja desenvolvido por pessoas que 

acreditem na capacidade do estudante, na possibilidade de seu avanço na aprendizagem e na 

escola como um dos agentes que podem proporcionar melhoria em todos os níveis, 

favorecendo, desta forma, uma melhor qualidade de vida. 

          Pretende-se também, refletir sobre o que a comunidade escolar tem praticado para 

fortalecer no estudante a reflexão sobre a importância da educação. Sabemos que esta passa 

por uma crise no que se refere a fatores como a retenção, a evasão escolar, a defasagem 

idade/série, a indisciplina, dentre outros. Estes fatores nos fazem pensar e levantar alguns 

questionamentos no sentido de descobrir o que todos nós, profissionais da educação, temos 

feito em relação à questão da formação e da informação, sobre o que estamos propondo 

como alternativa de mudanças no sistema educacional, já que a escola é um ambiente onde 

todos devem estar voltados, harmoniosamente, para a concretização de um mesmo objetivo, 

empenhados na: elaboração e desenvolvimento de uma PROPOSTA PEDAGÓGICA bem-

sucedida. O sucesso desta proposta somente se fará mediante o compromisso e engajamento 

dos segmentos que estão diretamente envolvidos: direção, professores, auxiliares em 

educação, pais e estudantes. 

        A referida Proposta, é um referencial flexível, limitado no tempo e na abrangência de sua 

significação. Foi construída coletivamente, com a participação de todos os segmentos; 

comunidade escolar, professores, estudantes e servidores. Na semana pedagógica, foi 

realizada uma análise da PROPOSTA PEDAGÓGICA de 2019 e efetuadas as devidas  alterações.  

Quanto à comunidade, foi realizada uma reunião onde foi apresentada a proposta para 2020 e 

todos tiveram a oportunidade de avaliarem e sugerirem as alterações para elaboração da 

PROPOSTA PEDAGÓGICA.  Devemos lembrar que a PROPOSTA PEDAGÓGICA não é 

instrumento pronto e acabado; ela deve ser consultada e avaliada ao longo do ano letivo ou 

sempre que necessário, para orientar as ações e facilitar a reelaboração, pois sabemos que a 

sociedade se encontra em constante transformação, cabendo à escola assegurar a qualidade 

do ensino ofertado aos nossos estudantes. Esse documento contém a historicidade de escola, 

seu perfil e objetivos. Estão também descritos os pressupostos teóricos e 

estratégias/planejamentos para execução das atividades, tudo pautado nos diversos Planos de 

Ação das diferentes esferas de atuação escolar. 

 



 
 

HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 A Escola Classe Metropolitana, foi inaugurada em 20 de abril de 1959. Sua primeira 

diretora foi a professora Maria de Lourdes Fávila. Em 1988 a comunidade da Vila e a, então, 

Diretora Sr. ª Dalva Inácia Rodrigues, deram início a uma campanha para a reconstrução da 

Escola que resultou na sua inclusão entre as prioridades do Programa de Reformas e 

Construção de Estabelecimentos Escolares da extinta Fundação Educacional do Distrito 

Federal – FEDF. O projeto de reconstrução e ampliação ficou a cargo do Departamento de 

Patrimônio Histórico e Artístico – DEPHA, seguindo os critérios de preservação e a FEDF 

(Fundação Educacional do Distrito Federal) foi a responsável por sua execução. 

          Em setembro de 1995, foi realizado o tombamento da Escola, em atendimento a uma 

antiga aspiração dos moradores da Vila. A Escola hoje, é denominada de Centro de Ensino 

Fundamental Metropolitana, vinculada à Coordenação Regional de Ensino do Núcleo 

Bandeirante. 

          Desde sua inauguração, esta instituição de ensino priorizou o atendimento aos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Com o passar dos anos, fez-se necessária a mudança gradual 

da oferta de ensino. Hoje, o Centro de Ensino Fundamental Metropolitana, oferece os Anos 

Iniciais/Finais do Ensino Fundamental e Ensino Especial. 

Dados da Instituição: 

Denominação: Centro de Ensino Fundamental Metropolitana 

Endereço: Rua 01 Lote 06 Metropolitana – Núcleo Bandeirante – DF 

Telefone – 3901- 4348 e 3901-4347     

E-mail – cefmetropolitana.crenb@gmail.com 

                cefmetropolitana.nb@edu.se.df.gov.br  

Equipe Administrativo-Pedagógica: 

Diretora Geralda Kennya Marques 

Vice-Diretor Luiz Carlos Kienteca de Melo 

Supervisora Pedagógica Carla Costa Moreira Guedes 

Coordenadora Anos Iniciais Paula Márcia Zei Batista 

Coordenador Anos Finais Márcia Lillian Brito Costa 

Orientadora Educacional Fabiane Corrêa Vieira Marques e 
Mônica da Silva 

Secretária Hilda Fiuza de Magalhães Neta 
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Hoje, o CEF Metropolitana encontra-se estruturado como mostra tabela a seguir: 

Dados de fevereiro de 2020 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

    A comunidade escolar atendida por essa Unidade de Ensino é bastante diversificada. 

Observamos famílias portadoras de bom nível intelectual, assim como, outras absolutamente 

carentes de informações básicas. No âmbito econômico, contamos majoritariamente com 

uma comunidade nivelada em patamares sociais menos favorecidas. Os estudantes passam 

grande parte do tempo sozinhos em casa e muitos cuidando de irmãos menores e dos 

afazeres domésticos. Os pais/responsáveis trabalham fora e dedicam pouco tempo aos filhos, 

dificultado assim, a assistência necessária que deveria ser dispensada aos estudantes. 

TURNO MODALIDADE DE 
ENSINO 

TURMA ESTUDANTES 

POR TURMA POR ANO POR 
MODALIDADE 

POR TURNO 

M
A

TU
TI

N
O

 

Anos Iniciais 

1º Ano A 15 (II) 

67 

281 

294 

1º Ano B 26 (CC) 

1º Ano C 26 (CC) 

2º Ano A 15 (II) 
33 

2º Ano B 18 (II) 

3º Ano A 18 (II) 

64 3º Ano B 18 (II) 

3º Ano C 28(CC) 

4º Ano A 22 (CCI) 
52 

4º Ano B 30 (CC) 

5º Ano A 17 (CCI) 

65 5º Ano A  24 (CCI) 

5º Ano B 24 (CCI) 

Ensino Especial 
 

EC A 02 

13 13 EC B 
 

11 
 

V
ES

P
ER

TI
N

O
 

Anos Finais 

6º Ano A 26 (CCI) 

92 

416 416 

6º Ano B 33 (CC) 

6º Ano C 33 (CC) 

7º Ano A 28 (CCI) 

128 
7º Ano B 28 (CCI) 

7º Ano C 36 (CC) 

7º Ano D 36  (CC) 

8º Ano A 32 (CC) 

128 
 

8º Ano B 32 (CC) 

8º Ano C 32 (CC) 

8º Ano D 32 (CC) 

9º Ano A 34 (CC) 68 

9º Ano B 34 (CC) 

TOTAL DE ESTUDANTES – 710 



 
 

Foi observado que os estudantes não possuem o hábito de leitura e os meios de 

comunicação acessíveis à grande maioria são a TV e a internet por meio do celular. Assim, 

com a finalidade de proporcioná-los maior acesso à leitura, a escola irá desenvolver o Projeto 

Oficina de Escritores com o objetivo de despertar nos estudantes o prazer, o gosto e o hábito 

de ler, pois a escola tem ciência da importância da leitura como principal acesso ao mundo 

letrado.  

Hoje, o CEF Metropolitana é uma escola que atende três modalidades diferentes (Anos 

Iniciais, Anos Finais e Educação Especial) o que o torna com necessidades diferentes de outras 

escolas e, ao mesmo tempo é um desafio, pois é necessário contemplar as especificidades de 

cada modalidade de ensino atendida.  

O CEF Metropolitana vem investindo em ações de formação continuada com a 

finalidade de aperfeiçoar os conhecimentos dos professores e com isso, melhorar o ensino-

aprendizagem, para garantir uma educação de qualidade aos estudantes. Para isso, foi 

realizada uma avaliação diagnóstica dos Anos Iniciais e Anos Finais e, a partir da leitura da 

realidade inicial, traçamos objetivos/metas/ações que garantam a aprendizagem de todos. 

A seguir, apresentamos os dados iniciais levantados dos segmentos de ensino 

ofertados: 

Perfil do CEF Metropolitana em fevereiro de 2020 

- Classe Especial 

 13 estudantes matriculados 
- 2º Ciclo – Bloco 1 

  164 estudantes matriculados; 

  05 turmas de integração inversa  

  03 turmas de classe comum 

  08 ANEE’s. 
- 2º Ciclo – Bloco 2 

 117 estudantes matriculados; 

 04  turmas de classe inclusiva 

 01 turma de classe comum 

 07 ANEE’s. 
- 3º Ciclo – Bloco 1  

  220 estudantes matriculados; 

  03 turmas de classe inclusiva  

 03 turmas  de classe comum 

 12 ANEE’s. 
- 3º Ciclo – Bloco 2 

 196 estudantes matriculados; 
 06 turmas de classe comum  
 nenhum ANEE.                     

 



 
 

FUNÇÃO SOCIAL 

 Acreditamos que o sujeito é um ser em constante evolução, que vive e sofre as 

consequências das mudanças sociais e interfere na sociedade. Portanto, ele precisa ter uma 

formação que o torne um sujeito crítico, capaz de se transformar e transformar o meio em 

que vive. Por isso, nossa função social é colaborar na formação deste cidadão, consciente de 

seus direitos e deveres, que age-reflete-transforma a sociedade em que está inserido. “Ação, 

reflexão, ação” (Paulo Freire). 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 A escola do século XXI enfrenta um grande desafio, romper com a estrutura didática 

pedagógica que exclui e implantar uma organização pedagógica que garanta os direitos de 

cidadania, de igualdade social e de respeito à democracia, ao meio ambiente e às diferenças.  

            Por isso, precisa garantir a qualidade de ensino, a fim de renovar esta estrutura 

educacional e transformar a escola em um espaço de formação de sujeitos capazes de 

elaborar e realizar seus projetos de vida de forma consciente e respeitosa para garantir a sua 

inserção no espaço democrático enquanto sujeito que tem voz e vez nas diferentes estruturas 

sociais democrática. De acordo com o Projeto Político Pedagógico “Carlos Mota”, da SEDF 

(Secretaria de Educação do Distrito Federal) a gestão democrática oferece aos sujeitos esta 

oportunidade: ouvir e ser ouvido. 

Desta forma, a escola pretende por meio de projetos, proporcionar ao estudante a 

oportunidade de trabalhar diversas habilidades para que possa desenvolver várias 

competências, contribuindo assim, para o desenvolvimento de capacidades individuais e 

coletivas que o capacite a intervir no espaço social onde vive e interage.  

Assim, a escola prioriza a leitura como forma de oportunizar ao estudante o acesso ao 

mundo letrado a fim de gerar condições reais de aprendizagem e de torná-lo sujeito de seu 

próprio conhecimento. 

Outro princípio vanguardista que norteia as ações do CEF Metropolitana é o que se 

convencionou chamar inclusão escolar. A inclusão escolar é entendida como veículo de 

implementação do direito constitucional de educação integral1 à todas as pessoas, em 

especial às crianças e adolescentes. Conforme dito por Coelho2 “(...) pode-se e deve-se 

questionar a multiplicidade de sentidos e significados com que a palavra inclusão tem sido 

utilizada nos documentos oficiais, de organizações governamentais e não governamentais, nas 

práticas e nos discursos daqueles que o utilizam. Entretanto, é principalmente nas áreas da 

educação que o princípio se faz presente como prática cotidiana, de tal forma que, a maior 

referência de sentido da palavra inclusão tem sido a de Inclusão Educacional, compreendida 

                                                           
1
 Há que se destacar a diferença entre “educação integral” e “educação em tempo integral”, sendo a primeira 

voltada para a formação ontológica do ser humano e cidadão produtivo. 
2
 COELHO, Cristina M. Madeira. Inclusão Escolar. IN: Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar. Ed. 

UnB, 2º Edição Ampliada, p. 64.  



 
 

de forma genérica como a educação de crianças e jovens com deficiência em contextos 

regulares de ensino”. 

Nessa unidade escolar o conceito de educação inclusiva abarca a concepção acima, no 

entanto, prima por ampliar seu sentido para incluir não somente aqueles com necessidades 

especiais de aprendizagem, mas todas as possíveis “diferenças” sociais presentes na 

comunidade escolar, quer sejam oriundas de gênero, raça, credo, nacionalidade, fenótipo, 

renda ou qualquer outra espécie de característica que os coloque em situação de 

vulnerabilidade social. Promovendo a criação de uma conduta social, por meio de 

intervenções pedagógicas de diferentes formas, que implemente a inclusão na totalidade de 

seu alcance dentro da específica realidade social que constitui nossa comunidade escolar. 

OBJETIVOS 

 Desenvolver o Currículo da Educação Básica do DF, por meio de ações interdisciplinares; 
 

 Promover ações pedagógicas que possibilitem a leitura, interpretação e escrita como 
princípio da construção do conhecimento; 

 

 Oferecer a prática de leitura para que o estudante possa efetivamente ler sua realidade, da 
vida e do mundo; 

 

 Promover palestras, vídeos educativos e saída de campo que despertem o senso crítico, 
resgate de valores e respeito às diferenças; 

 

 Buscar estratégias/ferramentas para que o estudante possa desenvolver o gosto pela 
leitura e escrita; 

 

 Produzir diferentes gêneros e tipos textuais (conto, poesia, notícia, biografia, fábulas, 
cordéis, etc); 

 Reduzir os índices de repetência, evasão escolar e distorção idade/ano; 
 

 Promover ações que levem a um diagnóstico mais rápido acerca dos estudantes com 
dificuldade de aprendizagem; 

 

 Assistir o educando com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE’s), visando o 
desenvolvimento integral e harmonioso de suas potencialidades; 

 

 Melhorar a comunicação escolar por diversos meios; 
 

 Buscar mecanismos e estratégias que potencializem a ação pedagógica junto aos 
professores, na perspectiva de contribuir para o enriquecimento da prática docente, e 
consequentemente, para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem 

 



 
 

 Redefinir e normatizar o cumprimento da função do Conselho de Classe e do Conselho 
Escolar, visando revitalizar a atuação desses importantes institutos; 

 

 Definir cronograma anual de reuniões e encontros sistemáticos entre a comunidade, 
direção, professores e o Conselho Escolar; 

 

 Buscar parcerias e estratégias que viabilizem a captação de recursos financeiros e/ou 
materiais para a unidade escolar; 

 

 Propiciar ao corpo docente, no horário de coordenação coletiva e individual, momentos de 
troca de experiência e estudos para o enriquecimento da prática pedagógica; 

 

 Atuar de forma integrada escola/comunidade na identificação, prevenção e superação de 
conflitos (SOE – Serviço de Orientação Escolar).  

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

          A relação entre os trabalhos, estudos e pesquisas de estudiosos como norteadores da 

nossa Proposta Pedagógica ocorre por acreditarmos que o processo de aprendizagem 

acontece com base em conhecimentos e informações que cada indivíduo possui e servem 

como âncora para novas informações, tornando-as significativas e gerando novos 

conhecimentos. Paulo Freire destaca o uso do diálogo como instrumento de trabalho, 

partindo da realidade para transformação desta realidade, o reconhecimento do homem 

como indivíduo e ser pensante no processo educacional. Em Freire (1987, 1993, 1996), 

compreendemos que o ponto de partida para a aprendizagem, está vinculado a vivência dos 

sujeitos, seus contextos, seus problemas, suas angústias e, acima de tudo, às contradições no 

“mundo vivido”.  

         Freire propôs uma educação que estimulasse à colaboração, a decisão, a participação, a 

responsabilidade social e política e, acima de tudo a constituição de um sujeito pensante. 

Nesse sentido, educar é um ato político e alfabetizar é vista como uma forma de política 

cultural, uma vez que esta não se concretiza pelo simples ato de juntar letras e palavras. 

(FREIRE E MACEDO, 1990). Por isso, não basta ir até a leitura das palavras, mas é preciso 

compreender o que esta palavra nos diz. 

           Nesse sentido e em acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento 

da Educação Básica do DF, p. 33: 

 

“[...] a Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a                                             
importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são 
formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção 
e reprodução de sua vida e de sua realidade. ”   

Assim, para a escola o  

“[...] trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani,2003, p. 07).     



 
 

           
            Dessa forma, a escola e a comunidade tem a possibilidade de favorecer esse processo, 

proporcionando um ambiente acolhedor, motivador desta relação e principalmente 

provocador, que proporcione não só informações, mas que essas sejam utilizadas para a 

reflexão, a comparação, a associação, para alavancar novas possibilidades de aprendizagens 

significativas e auxiliarem no desenvolvimento do estudante e de sua realidade. Por isso, o 

CEF Metropolitana adota por base filosófica o materialismo histórico dialético, por base 

psicológica a teoria histórico-cultural e por base didática a teoria dialética do conhecimento 

que fundamentam a concepção metodológica e o planejamento do ensino-aprendizagem 

como ação docente/discente, como estabelece o Currículo em Movimento. 

 Nossa concepção de avaliação é a avaliação formativa que possibilita ao professor 

detectar dificuldades para posteriormente planejar novas ações para atingir os objetivos 

propostos. Deve ser contínua e processual, bem como promover a inclusão dos estudantes 

com necessidades de aprendizagens. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

              A organização do trabalho pedagógico está em consonância com as teorias propostas 

no Currículo em Movimento da SEDF, que propõe a mediação dialética que envolve o saber 

ser, o saber fazer, de estudantes e professores de forma dinâmica e recíproca em que a 

prática social, a mediação, a instrumentalização teórica deve estar sempre presente visando à 

transformação na vida real dos estudantes. 

            Os conteúdos estão organizados por diferentes áreas do conhecimento, porém 

articulam-se em uma perspectiva de unidade e progressividade, levando em consideração as 

especificidades de cada área, no sentido de promover a aprendizagem e o trabalho 

interdisciplinar, contextualizado e articulado com os eixos transversais: Educação para 

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

Sustentabilidade, propostos no Currículo em Movimento. 

             Para o ano de 2020, as atividades serão planejadas seguindo o eixo: Educação para 

Boa Convivência, com foco em uma prática contínua, com experiências concretas e 

significativas. Será organizado em temas: 1º Bimestre – Solidariedade; 2º Bimestre – 

Sustentabilidade; 3º Bimestre – Cidadania e valores éticos e morais; 4º Bimestre – Respeito. 

             Sabemos que toda ação coletiva requer esforços e união de todos os envolvidos. 

Segundo Libâneo (2001), a participação é fundamental por garantir a gestão democrática da 

escola, pois é assim que todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão 

presentes, tanto nas decisões e construções de propostas, como no processo de 

implementação, acompanhamento e avaliação.  

           A nossa proposta em relação à família, é estreitar os laços por meio de palestras, 

projetos, reuniões bimestrais e o conselho de classe participativo, com a finalidade de buscar 



 
 

parcerias e conscientizar a comunidade da importância do envolvimento de todos no processo 

de aprendizagem dos nossos estudantes. 

 O CEF Metropolitana está organizado em ciclos para as aprendizagens e atende o 2º 

Ciclo (BIA e 2º bloco), o 3º Ciclo (1º e 2º blocos) e Classe Especial. É ofertado aos estudantes 

de Anos Iniciais a Educação em Movimento cujos parâmetros exploram os conteúdos da 

cultura corporal presentes na Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a 

luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre o corpo, integrando os objetivos e conteúdos 

da Educação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, promovendo a intervenção pedagógica 

do professor de educação física ao trabalho do professor regente, de forma interdisciplinar.  

Além da Educação em Movimento, os estudantes dos Anos Iniciais têm o projeto 

“Recreio Monitorado” com duração de trinta minutos diários. Os professores regentes e 

demais componentes da equipe se revezam nas diferentes estações de brincadeiras 

distribuídas pela escola. O intuito desse projeto é minimizar ocorrências e desenvolver por 

meio das brincadeiras as habilidades trabalhadas nesse período da escolarização. 

Como um dos principais objetivos da escola é o desenvolvimento da leitura, 

implementou-se o projeto Leitura com Prestígio, que possibilita aos estudantes dos Anos 

Iniciais o desenvolvimento do prazer de ler. A Sala de Leitura Monteiro Lobato terá o 

ambiente adequado para a aplicação de diversas estratégias para desenvolver o gosto pela 

leitura utilizando diversas fontes. Será ofertada Sala de Recursos que atenderá os estudantes 

com necessidades especiais dos dois segmentos, com professores especializados. Outro 

recurso com o qual esta Unidade Escolar dispõe é o apoio dos Educadores Sociais, que 

desenvolvem atualmente atividades de auxílio às atividades pedagógicas desenvolvidas nas 

salas de Ensino Especial e Regular.  

Atendendo ao disposto na literatura norteadora da SEDF, os espaços e tempos do CEF 

Metropolitana são planejados para irem além das quatro paredes da sala de aula, valendo-se 

de espaços como pátio da escola, sala de vídeo, a quadra de esportes ou mesmo a praça em 

frente à escola. E repensando o tempo e organização das turmas para atender às 

necessidades e demandas identificadas nas análises de diagnósticos pedagógicos aplicados 

inerentes às avaliações formativas que norteiam todas as ações da escola, pois: 

“A organização da escola em ciclos requer ainda que nela se questione a 

predeterminação dos tempos para ensinar e aprender. Transformar o tempo 

cronológico rígido em tempo pedagógico circular dinâmico implica romper com 

a estrutura linear dos conteúdos, buscando a retomada e o aprofundamento 

contínuo dos conhecimentos tratados nas diferentes situações didáticas. 

(Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º Ciclo, p.51)” 

 As coordenações pedagógicas são o espaço de formação docente, planejamento de 

estratégias pedagógicas e avaliação das estratégias executadas a fim de verificar a eficácia 

com formulação de novas estratégias ou ações pedagógicas quando necessárias. Além das 

coordenações individuais ou por área, destacam-se duas reuniões: a coordenação coletiva, 



 
 

realizada às quartas-feiras, em turno contrário à regência de sala, quando se oportunizam às 

equipes a formação continuada com temas variados e espaço para planejamentos de ações 

pedagógicas e organização de agenda da rotina escolar. 

   

CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

             De acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEDF, a função da avaliação formativa é a 

mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emancipatória. Compreende 

também que a função diagnóstica compõe a avaliação formativa, devendo ser comuns aos 

demais níveis da avaliação. 

            Respaldada na avaliação formativa, nossa Unidade Escolar avaliará o contexto escolar 

de nossos estudantes com o intuito de detectar dificuldades suscetíveis durante a 

aprendizagem a fim de corrigi-las rapidamente, tendo como auxílio o feedback de 

informações e a mediação docente como fundamental e decisiva, afinal o professor é, ao 

mesmo tempo, avaliador e pesquisador da sua prática por refletir conjuntamente com os 

estudantes sobre os avanços e as dificuldades inerentes ao cotidiano das ações no interior da 

escola. “Consequentemente o julgamento da sua produção e feedback que lhe será oferecido 

levarão em conta o aluno e não apenas os critérios de avaliação”. (VILLAS BOAS 2004, p 121). 

            A avaliação também servirá de base para analisar as ações coletivas de nossa escola. As 

informações que essa avaliação revela permite o planejamento, o ajuste, o redirecionamento 

das práticas pedagógicas. Ou seja, seus resultados servem para apoiar, compreender, 

reforçar, facilitar, harmonizar as competências e aprendizagens dos estudantes. 

 Visando uma avaliação que atenda aos estudantes da educação especial, o CEF 

Metropolitana apoia-se no Currículo em Movimento quando considera:  

      “A avaliação que leva em conta as diversidades, da mesma forma que o 
currículo, precisa sofrer adaptações. Trata-se de desenvolver uma 
perspectiva crítica quanto à avaliação, uma vez que o estudante com 
necessidades educacionais especiais é um indivíduo que se desenvolve de 
forma qualitativamente diferente. ” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO -  
EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2014, p.42) 

 Outro aspecto importante neste processo avaliativo formativo é o envolvimento 

familiar. Será ofertado espaços nas reuniões bimestrais ou quando se fizer necessário, para 

dialogar e estabelecer o processo avaliativo da escola, acerca da organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para avaliar as 

aprendizagens dos estudantes e sobre os índices de desempenho e exames em largas escalas. 

Pretendemos com este envolvimento inserir as famílias no processo educativo avaliativo dos 

estudantes, estabelecer e aprimorar os canais de comunicação entre escola e família. 



 
 

 Considerando que o Conselho de Classe é parte integrante do processo avaliativo, não 

só do desempenho dos estudantes, mas também momento de verificação da ação docente, 

desenvolveremos estratégias que permitem a participação de estudantes e familiares. 

Desenvolver-se-á um pré-conselho em forma de questionário de desempenho institucional 

que avaliará a percepção do estudante de si mesmo como estudante, dele com sua turma, o 

desempenho da turma, o desempenho dos professores enquanto docentes, da direção da 

escola e demais serviços prestados por servidores e funcionários. Após a tabulação desse 

questionário institucional, o resultado será apresentado no momento da reunião de Conselho, 

assim acreditamos que a percepção dos estudantes estará presente, além de seus 

representantes eleitos. Os responsáveis serão convidados e poderão ter ciência dos assuntos 

debatidos e terão a oportunidade de contribuir com opiniões e ideias.  

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

            De acordo com o Currículo em Movimento da SEDF, currículo é o conjunto de todas as 

ações desenvolvidas na e pela escola por meio dela e que formam o indivíduo, organizam seus 

conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na constituição do ser como pessoa 

(CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). Pautados nessa lógica e na busca por favorecer a 

interdisciplinaridade e a prática da contextualização e do que é significativo, é possível ir ao 

encontro de processos e da construção de novas aprendizagens, por meio de projetos 

interdisciplinares, ações conjuntas e ou, modificando ações simples do dia a dia.  

 Com este propósito é que as atividades pedagógicas e o planejamento estarão 

pautados na prática da leitura, interpretação e produção de textos, envolvendo os conteúdos, 

os temas transversais e demais projetos.  

 Isso se dará considerando a importância da articulação de componentes curriculares de 

forma interdisciplinar e contextualizada, (CURRRÍCULO EM MOVIMENTO) atendendo as 

diversas modalidades, conforme estabelece: 

 

 [...] para o Bloco Inicial de Alfabetização, letramento e ludicidade para o 
Ensino Fundamental e para o Ensino Especial favorecer uma inclusão real, 
para construir uma real escola para todos e que dê conta das especificidades. 
(CURRRÍCULO EM MOVIMENTO). 

[...] os conteúdos (de anos finais)3 estão organizados a partir de diferentes 
áreas do conhecimento, porém articulam-se em uma perspectiva de unidade, 
progressividade e especialização, vinculados, diretamente, à função social. 
Cada área do conhecimento apresenta o desafio de promover a ampliação 
para as aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas em que o ponto 
de partida desse ser orientado por levantamento de conhecimentos prévios 

                                                           
3
 * inserção nossa 



 
 

do grupo de estudantes com o qual o professor atua. (CURRRÍCULO EM 
MOVIMENTO). 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

 Visando implantar e implementar as ações da PROPOSTA PEDAGÓGICA  2020, no CEF 

Metropolitana serão desenvolvidas as seguintes estratégias nas instâncias: 

Gestão Pedagógica 

 A gestão pedagógica é exercida de forma democrática e participativa, privilegiando o 

trabalho em equipe e buscando o envolvimento pleno do compromisso coletivo. A prioridade é 

estabelecer uma relação dialógica, amigável e respeitosa, expressando o compromisso da escola na 

formação da cidadania. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Desenvolver o 
Currículo da 
Educação Básica do 
DF, por meio de 
ações     
interdisciplinares 

Para que 100% 
dos estudantes do 
BIA sejam 
alfabetizados até 
o final do 2º ano, 
reduzir em 100% 
o número de 
estudantes dos 2º 
e 3º Ciclos com 
problemas de 
alfabetização e 
letramento  

Intervenções 
pedagógicas 
individuais e 
coletivas, 
reagrupamento 
inter e 
intraclasse; 
organizados por 
ano afins anos 
iniciais e por 
disciplinas nos 
anos finais 

Semanalmente, 
durante o ano 
letivo, variando de 
acordo com o ciclo 
e a demanda 

Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
corpo docente 

Levantamento e 
análise de dados 
durante 
coordenações 
individuais, 
coletivas e 
Conselhos de 
Classe 

- Promover ações 
pedagógicas que 
possibilitem a 
leitura, 
interpretação e 
escrita como 
princípio da 
construção do 
conhecimento; 

- Oferecer a prática 
de leitura para que 
o estudante possa 
efetivamente ler 
sua realidade, da 
vida e do mundo; 

- Buscar estratégias e 
ferramentas para 
que o estudante 
possa desenvolver 
o gosto pela leitura 
e escrita  

Elevar em 100% o 
número de 
leitores 
proficientes; 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto de leitura:  
ANOS INICIAIS E 
FINAIS: Oficina de 
escritores 
 
 
 
 

Semanalmente Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
corpo docente 

Ao final de cada 
bimestre no 
Conselho de 
Classe  
 
 
 
 



 
 

- Produzir diferentes 
gêneros e tipos 
textuais (conto, 
poesia, notícia, 
biografia, fábulas 
etc.) 

 

Promover palestras, 
vídeos educativos e 
saída de campo que 
despertem o senso 
crítico, resgates de 
valores e respeito às 
diferenças; 

Envolver 100% 
dos estudantes  

- Em diversos 
momentos ao 
longo do ano 
letivo. 
- Semana Distrital 
de 
Conscientização e 
Promoção da 
Educação 
Inclusiva aos 
Alunos ANEE 
- Semana da 
Educação para a 
Vida 
- Dia Nacional de 
Luta das Pessoas 
com Deficiência 
- Dia Nacional da 
Consciência Negra  
- Saídas culturais 
em diversos 
momentos 

Vide em 
Calendário 

Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
corpo docente 

Na Coordenação 
Coletiva 

- Promover ações que 
levem a um 
diagnóstico mais 
rápido acerca dos 
estudantes com 
dificuldade de 
aprendizagem; 
- Assistir o educando 
com Necessidades 
Educacionais 
Especiais (ANEE’s – 
Aluno com Necessidade 
Educacional Especial), 
com vistas ao 
desenvolvimento 
integral e 
harmonioso de suas 
potencialidades; 
 

Identificar e 
atender 100% dos 
casos 
encaminhados 
pelos 
profissionais da 
educação  

Integrar a atuação 
das diferentes 
redes de apoio 
disponíveis 
possibilitando o 
atendimento 
rápido e eficaz 
aos estudantes 
que indicarem 
necessidades 
especiais 

No ritmo da 
demanda 

Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, equipe 
da Sala de Apoio, 
Equipe da Sala de 
Recursos e SOE 

Ao final de cada 
bimestre no 
Conselho de 
Classe 

Reduzir os índices de 
repetência, evasão 
escolar e distorção 
idade/ano 

Reduzir em 80% o 
número de 
estudantes que se 
encontram em 
situação de 
defasagem de 
idade-série/ano; 
 

- Intervenções 
pedagógicas 
individuais e 
coletivas, 
reagrupamento 
inter e 
intraclasse; 
- levantamento e 

No ritmo da 
demanda 

Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria e 
SOE 

Ao final de cada 
bimestre no 
Conselho de 
Classe e 
coordenações 
coletivas 



 
 

investigação das 
faltas 
consecutivas sem 
justificativa 
 

Melhorar a 
comunicação escolar 
por diversos meios; 

Alcançar em 100% 
a Comunidade 
Escolar  

- Atualização das 
redes sociais da 
escola na Internet 
- Comunicação 
por meio de 
panfletos, 
bilhetes e 
cartazes 
- Registro em ata 
ou caderno de 
ocorrência dos 
eventos e 
ocorrências 
cotidianas 
- disponibilizar o 
acesso aos livros 
ata e de 
ocorrências 
 

No ritmo da 
demanda 

Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, equipe 
da Sala de Apoio, 
Equipe de 
Secretaria, Equipe 
da Sala de 
Recursos e SOE 

Ao final de cada 
bimestre no 
Conselho de 
Classe 

Atuar de forma 
integrada 
escola/comunidade 
na identificação, 
prevenção e 
superação de 
conflitos (SOE);  
 

Atender 100% das 
ocorrências 
conflituosas 
 
Promover 
reflexões 
coletivas sobre os 
temas correlatos 

- Monitorar os 
momentos de 
intervalos e 
atividades 
pedagógicas 
- Identificar e 
acompanhar as 
ocorrências 
conflituosas 
- Alertar os 
responsáveis dos 
envolvidos nas 
ocorrências 
conflituosas 
- Refletir com os 
estudantes sobre 
as causas e 
consequências de 
relações 
conflituosas 

No ritmo da 
demanda 

Estudantes, 
Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, equipe 
da Sala de Apoio, 
Equipe de 
Secretaria, Equipe 
da Sala de 
Recursos e SOE 

Ao final de cada 
bimestre no 
Conselho de 
Classe e 
coordenações 
coletivas  

 

Gestão de Resultados 

Sendo a escola um espaço democrático em que a qualidade na educação é direito de todos, esta 

unidade escolar propõe metas e ações com o objetivo de atingir o sucesso de resultados educacionais, 

buscando a reflexão sobre o conceito de qualidade e as consequências destas no âmbito educacional. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 



 
 

Conscientizar a 
família sobre a 
importância do 
estudante não 
faltar 

Reduzir em 100% o 
número de 
infrequentes  

- Reuniões com as 
famílias; 
- Debate sobre as 
ações; 
- Análise dos 
resultados da 
avaliação 
institucional. 
 

Bimestralmente Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria e 
SOE 

Ao final de 
cada bimestre 
no Conselho 
de Classe 

Assegurar o 
cumprimento e 
sucesso do 
PROPOSTA 
PEDAGÓGICA. 

Efetivar em 100% a 
avaliação do 
PROPOSTA 
PEDAGÓGICA e a 
avaliação 
institucional. 

Organizar reuniões 
específicas para 
avaliação do 
PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

Semestralmente Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria e 
SOE 

Avaliação em 
reunião 
específica 

 

Gestão Participativa 

Para que as ações propostas na gestão participativa sejam alcançadas é fundamental que a unidade 

escolar estabeleça uma rede de relações entre estudantes, professores e demais componentes da 

comunidade escolar, mediando a construção de uma identidade própria é, portanto, um trabalho 

importante a ser exercido quanto a realização de análise da realidade, da busca de mudanças, da visão 

interativa e reflexiva por meio da participação de todos os envolvidos. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Divulgar as normas 
estabelecidas no 
regimento escolar 

Assegurar em 100% 
o cumprimento do 
regimento escolar; 

Viabilizar o acesso 
às normas escritas 
ou orais 

Encontros 
periódicos com os 
estudantes, 
professores, 
direção e 
coordenação; 

Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria e 
SOE 

Levantamento 
e análise de 
dados durante 
coordenações 
coletivas e 
Conselhos de 
Classe 

Oportunizar 
momentos para que 
a parceria família 
escola se efetive 

Alcançar 100% da 
participação da 
família na escola 

Organizar palestras, 
eventos culturais e 
caminhada da 
família; 

Bimestralmente Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria e 
SOE 

Na 
Coordenação 
Coletiva 
posterior ao 
evento 

Desenvolver ações de 
convívio e bem-estar, 
envolvendo toda 
comunidade escolar; 

Fomentar em 100% 
o trabalho com os 
temas transversais  

Promover ações e 
momentos de 
reflexão sobre o 
tema 

Durante as 
atividade de Dia 
Letivo Temático, 
palestras, leitura 
simultânea; 

Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente e SOE 

Ao final de 
cada bimestre 
no Conselho 
de Classe 

Discutir, definir e 
acompanhar as ações 
desenvolvidas no 
PROPOSTA 
PEDAGÓGICA. 

Assegurar em 100% 
efetivação do 
conselho de classe. 
- Assegurar em 
100% o 
cumprimento do 

Organizar reuniões 
específicas para 
avaliação do 
PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 

Semestralmente Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria e 

Avaliação em 
reunião 
específica 



 
 

PROPOSTA 
PEDAGÓGICA. 

SOE 

 

Gestão de Pessoas 

A proposta desta unidade de ensino para uma boa convivência no ambiente de trabalho é promover o 

bem-estar de todos e o respeito as atribuições que cada um exerce no ambiente escolar. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Valorizar os 
aspectos culturais, 
raciais e étnico do 
grupo que 
compõem a 
unidade escolar; 

Garantir em 100% o 
respeito às 
diferenças 

Promover eventos 
culturais, palestras 
sobre a diversidade 

Durante eventos 
culturais 

Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria e 
SOE 

Na 
Coordenação 
Coletiva 
posterior ao 
evento 

Proporcionar ao 
corpo docente e 
demais servidores 
momentos de 
integração e 
socialização. 

Garantir em 100%  
o  bem-estar social 

Viabilizar o acesso 
às informações 
legais pertinentes 
aos direitos e 
deveres de cada 
servidor. Promover 
o ambiente 
receptível, 
adequado ao bom 
desenvolvimento 
dos trabalhos. 

No ritmo da 
demanda 

Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente, Equipe 
de Secretaria, 
tercerizados e SOE 

Avaliação em 
reunião 
específica 

   

Gestão Financeira 

Os recursos financeiros são provenientes do PDAF e PDDE, cujos valores são definidos, 

proporcionalmente, conforme o número de estudantes. Sua aplicação é deliberada de forma 

participativa e segundo ata de prioridades da escola. 

São promovidas reuniões com os professores, estudantes, comunidade escolar, Conselho Escolar e 

demais servidores, para discussões e decisões referentes ao emprego das verbas e para elencar 

prioridades. Todas as notas fiscais são copiadas e fixadas nos quadros de avisos, sala dos professores e 

demais dependências para prestação de contas.   

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Definir os gastos do 
PDAF e PDDE em 
conjunto com os 
segmentos da 
unidade escolar 
 

Transparência de 
100% do uso do 
PDAF e do PDDE 

Divulgar, analisar e 
avaliar os relatórios 
de gastos em 
reuniões 
 
Expor em murais os 

No ritmo da 
demanda 

Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente e Equipe 
de Secretaria  

Avaliação em 
reunião 
específica 



 
 

Prestar contas do 
PDAF e PDDE junto 
à comunidade 
escolar 

relatórios de gastos 
impressos 

Manter salas de 
aulas e demais 
dependências em 
bom estado de uso 

Melhoria em 80% 
do espaço físico 

Reformar os 
banheiros,  dos 
professores e 
depósitos 

No ritmo da 
demanda 

Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente e Equipe 
de Secretaria 

Avaliação em 
reunião 
específica 

Suprir as 
necessidades de 
material de 
expediente e 
pedagógico 

Atender em 80% as 
demandas 
materiais da escola 

Identificar 
prioridades 
materiais,  
 
Otimizar gastos 

No ritmo da 
demanda 

Equipe diretiva, 
Equipe de 
coordenação 
pedagógica, corpo 
docente e Equipe 
de Secretaria 

Avaliação em 
reunião 
específica 

 

Gestão Administrativa 

Quanto às instalações físicas: 01 sala de Direção, 01 sala de secretaria, 01 sala de supervisão, 01 sala 

de de apoio à coordenação (readaptados), 01 sala para o SOE, 01 sala de professores, 01 sala de 

coordenação para os professores, 01 sala de leitura (biblioteca), 01 sala multimídia, 01 sala de 

recursos, 01 sala de vídeo, 01 sala para o administrativo, 15 salas de aula, 01 sala para os auxiliares, 01 

cantina, 01 despensa para alimentos, 02 salas de depósito, 01 banheiro adaptado para atendimento 

especial, 01 pátio coberto, 02 banheiros para os estudantes, 02 banheiros para os professores, 01 

quadra de esportes coberta. 

Quanto aos recursos humanos: 01 diretora, 01 vice-diretor, 01 supervisora pedagógica, 01 secretária, 

02 coordenadores pedagógicos, 02 orientadoras (sendo uma readaptada), 01 assistente de secretaria, 

30 professores, 06 professores readaptados, 03 merendeiras, 07 auxiliares de limpeza, 02 auxiliares de 

educação, 04 seguranças não armados. 

Cabe a gestão administrativa dessa unidade escolar a incumbência de gerir as atividades relacionadas à 

administração financeira, orçamento, patrimônio, recursos humanos e serviços gerais com 

transparência, promovendo a participação da comunidade local e escolar na consolidação de uma 

escola focada no sucesso e bem-estar do estudante e na realização dos objetivos e metas coletivas. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Trabalhar 
diariamente com os 
estudantes o zelo 
pelo patrimônio 
público de nossa 
escola, incluindo o 
livro didático. 

Garantir em 100% a 
conservação do 
patrimônio escolar. 

Promoção de 
palestras  
Utilização da 
Leitura Simultânea. 

No ritmo da 
demanda 

Famílias, Equipe 
diretiva, Equipe de 
coordenação 
pedagógica e 
corpo docente  

Ao final de 
cada bimestre 
no Conselho 
de Classe 

 



 
 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

               A Proposta Pedagógica do CEF Metropolitana será avaliada pela comunidade nas 

reuniões bimestrais por meio de questionários e pelos professores nas coordenações 

coletivas. 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

OFICINA DE ESCRITORES 

A práxis pedagógica do ensino de produção de texto tem apresentado pouca melhora 
significativa, conforme atestam incontáveis pesquisas e avaliações, na qualidade dos textos 
produzidos pelos estudantes. Independentemente da grande quantidade de estudos sobre o 
tema, o diálogo entre a teoria e a prática tem sido ineficiente por vários motivos, entre eles: a 
formação ineficiente dos pedagogos, a carência da exposição dos estudos realizados, a 
dificuldade do professor em acessá-los, somam-se a esses a queixa de nossos professores do 
Ensino Fundamental II de que os alunos chegam ao sexto ano sem saber produzir textos com a 
qualidade esperada para a série e o problema dessa forma acaba por prosseguir para os anos 
subsequentes.   

Cientes dessas dificuldades, a Equipe Gestora do CEF Metropolitana, com o objetivo de 
atender as necessidades do nosso corpo docente e discente, decidiu por implementar o 
projeto Oficina de Escritores na tentativa de garantir resultados mais satisfatórios durante a 
vivência escolar do estudante. 

Objetivos:  

O projeto Oficina de Escritores tem, em relação ao professor, os seguintes objetivos: 

 Oferecer-lhes suporte teórico que lhe permita entender sua prática pedagógica e 
refletir sobre ela; 

 Oferecer-lhe apoio e um caminho para o trabalho de conduzir os alunos a desenvolver 
a expressão oral e escrita.  

O projeto Oficina de Escritores tem, em relação ao aluno, estes objetivos: 

 Ajudá-lo a se tornar um competente produtor de textos; 

 Oferecer-lhe suporte teórico e prático que o conduza a ler e escrever de forma 
eficiente diversos tipos de textos; 

 Oferecer-lhe os subsídios para que aprenda e utilize diferentes recursos linguísticos no 
processo de escrita; 

 Orientá-lo a planejar, escrever, revisar, reescrever e editar um texto; 

 Possibilitar-lhe editar e publicar um livro, reunindo os textos que escreveu em sala de 
aula ao final de ano. 

Metas: 

Com a implementação do projeto Oficina de Escritores objetiva-se que, 
paulatinamente, os 700 estudantes do CEF Metropolitana estejam aptos para: 



 
 

 Aumentem o percentual de aproveitamento em Língua Portuguesa de médio para 
bom. 

 Escreva com eficiência; 

 Execute o passo-a-passo do processo, que auxiliam na organização, redação, revisão e 
edição; 

 Redigir com mais fluência, clareza, precisão e correção; 

 Comunicar-se por escrito, em conformidade com o objetivo e com o leitor; 

 Habituar-se a releitura e revisão crítica, alterando, substituindo, acrescentando e 
corrigindo seu texto visando uma maior coerência, coesão, clareza; 

 Formar o hábito da escrita e desfrutar do prazer de escrever. 

Detalhamento da Atividade:  

A qualidade de qualquer texto necessita, sobretudo, da compreensão de algumas 
habilidades linguísticas e do entendimento dos atributos específicos do gênero em produção, 
como também dos pontos que serão observados na realização das tarefas. 

 Cada gênero será assim trabalhado durante o bimestre: 

Introdução: apresentação do gênero tratado. 

Texto: leitura e exposição de um texto de acordo com o gênero focado. 

Estruturação: serão feitas perguntas que exploram as características da estrutura do 
texto. 

Escrita: apoiado nos aspectos de formação presentes no tipo textual sugere-se a 
escrita. 

Com o objetivo de organizar o processo de produção seguir-se-á os seguintes passos: 

1º) preparação: momento em que o estudante observa para quem vai escrever, sobre o 
que e como vai escrever; 

2º) sugere-se uma primeira escrita, como um rascunho do texto; 

3º) pede-se que o estudante revise o que escreveu, corrigindo, alterando, 
acrescentando; 

4º) após a correção sugere-se que reescreva o seu texto, de modo organizado e sem 
rasuras; 

5º) por fim orienta-se o aluno que faça a edição do seu texto, adequando-o às 
características do gênero. 

  

Cronograma: 

A distribuição das aulas do projeto ocorrerá de acordo com o calendário escolar de 
cada bimestre, uma vez por semana, contempladas em uma das disciplinas nomeadas como 
“Projeto Diversificado” nas turmas dos anos finais e nas aulas de Língua Portuguesa nos anos 
iniciais. 

Avaliação:  



 
 

A avaliação da atividade proposta dar-se-á durante as coordenações pedagógicas, os 
conselhos de classe e durante a Avaliação Institucional, conforme calendário escolar, 
observando os seguintes critérios: 

 Melhoria significativa no desempenho escolar do aluno em todas as disciplinas; 

 Melhoria do desempenho da escola nas avaliações de qualidade da educação do país. 
 

LITERATURA COM PRESTÍGIO 

JUSTIFICATIVA 

É um projeto que captura apreciação de obras e leituras de fontes diversas com intenção de 
atrair o aluno para a literatura infantil. Segundo o texto “Leitura e Literatura na Sala de aula”, 
fonte: Lucília Garcez(2006), a leitura de textos literários é muito importante na formação de 
uma pessoa, porque a obra de arte oferece interpretações do mundo que estimulam a 
reflexão e o conhecimento. Além de proporcionar emocional e estética, o convívio com a 
literatura constitui um exercício privilegiado de habilidades mentais e de familiaridade com 
estruturas e possibilidades da língua escrita. Portanto, há relevância de incentivar, motivar e 
reafirmar que os livros literários são um dos recursos mais fascinantes que encantam e 
transformam os estudantes em bons leitores no processo educacional. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Despertar o gosto pela leitura utilizando diversas fontes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
. Despertar o prazer que a leitura proporciona com diversas linguagens textuais através de 
livros para empréstimos disponíveis; 
. Criar e experimentar métodos que valorizem a arte dramática na linguagem textual; 
. Solicitar visitas de pessoas que valorizam a leitura, ou autores de livros literários para 
apreciação da obra e entrevista; 
. Disponibilizar livros que venham destacar diferentes opiniões da história e a cultura afro-
brasileira e indígena; 
. Apreciar livros com características poéticas diversas para serem trabalhados pelo professor 
em sala de aula, como importante recurso na escrita e narração. 
 
AÇÕES 
. Movimentação do acervo da sala de leitura através de empréstimos com FICHAS LITERÁRIAS 
e cronograma estabelecido; 
. Realização de palestras e/ou oficinas para os professores com objetivo de auxiliar no 
despertamento dos alunos como leitores assíduos; 
. Exploração da POESIA acerca de sensibilidade, interpretação, expressão de mundo/via, rimas 
versos e estrofes com despertamento dos alunos e apresentações em forma de murais, 
trabalhos, declamações e/ou apresentações teatrais. 
 
METAS 



 
 

Estima-se 227 estudantes sendo atendidos com empréstimos de livros e ações de contexto na 
sala de leitura, com 100% de participação da leitura de diversas fontes. 
 
CRONOGRAMA 
O projeto será desenvolvido ao longo do ano letivo de 2020 
 
RECURSOS 
. Humanos: Alunos, professores, servidores, autores, contadores de histórias e pais. 
. Materiais: Livros, dicionários, revistas, jornais, gibis, atlas e outros. 
 

 

 

PROJETO O ENCANTAMENTO PELA PALAVRA POÉTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

(...) O melhor da infância é o mistério. Povoa a criança com uma força imponderável, 
superior a todas as realidades sensíveis. O mistério seduz e, tecido em encantos, 
assusta ou atrai ao não mostrar o rosto nem pronunciar o próprio nome. Habita 
aquela zona da imaginação infantil tão indevassável quanto impronunciável. Nela, as 
conexões rompem limites e barreiras, o inconsciente transborda sobre o consciente, 
o sobrenatural confunde-se com o natural, o divino permeia o humano, o insólito, 
como dragões e piratas, é de uma concretude que só a cegueira dos adultos é 
incapaz de enxergar. Os adultos devem manter-se à distância quando a criança se 
encontra mergulhada em seu universo onírico. Ela sabe que carrega em si um 
tesouro de percepções que os olhos alheios não podem perscrutar. Recolhida a um 
canto, deitada em sua cama ou brincando em companhia de seus pares, deixa fluir os 
seres virtuais que habitam o seu espírito e com quem estabelece um diálogo íntimo, 
livre das amarras do tempo e do espaço. Tudo flutua dentro dela, graças à ausência 
de gravidade que a caracteriza.  (FREI BETO)

4
 

Por que motivo as crianças, de modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Será 
a poesia um estado de infância relacionado com a necessidade de jogo, a ausência de 
conhecimento livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos de viver – estado de 
pureza da mente, em suma? Acho que é um pouco de tudo isso, e mais do que isso, pois, se 
ela encontra expressão cândida na meninice, pode expandir-se pelo tempo afora, conciliada 
com a experiência, o senso crítico, a consciência estética dos que compõem ou absorvem 
poesia. 

Mas, se o adulto, na maioria dos casos, perde essa comunhão com a poesia, não estará na 
escola, mais do que em qualquer outra instituição social, o elemento corrosivo do instinto 
poético da infância que vai fenecendo, até desaparecer no homem feito e preparado 
supostamente para a vida? 
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INTRODUÇÃO 

Diante da pergunta-provocação de Drummond, atenhamo-nos a um momento de reflexão: se 
a escola é o “elemento corrosivo do instinto poético da infância”, cabe a ela repensar sua 
condição de instituição social precípua para a formação dos cidadãos de uma nação. A escola 
pode ser o ambiente privilegiado de formação poética e, em sentido maior, de formação 
estética e artística. Assim, o trabalho com recursos bibliográficos e seus cânones na 
experiência da contação de histórias e decorrente enriquecimento do processo de letramento, 
com ênfase nas linguagens oral e escrita vêm ao encontro da grande expectativa de uma 
escola inclusiva, laica, humanística, afinal, “ensinar e aprender não pode dar-se fora da 
procura, fora da boniteza e da alegria.” (DRUMMOND)5 

O livro infantil desperta alegria na criança a medida e, assim, a auxilia a formar “seu próprio 
mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande”. A audição de histórias favorece a 
brincadeira do faz de conta, do imaginário. Por meio da representação simbólica do real há a 
transfiguração do ouvinte em personagem. Segundo Walter Benjamin, sob esse ponto de vista, 
a criança não é nem um ser dependente, nem um “adulto em miniatura”, mas o que são, na 
especificidade de sua linguagem que privilegia o lado intuitivo, analógico e concreto da 
natureza humana. É esse lado espontâneo que não abandonará o indivíduo adulto, por outra, 
o assaltará sempre que a vida tocar sua emoção. 

JUSTIFICATIVA 

A poesia é arte de suma importância na constituição ontológica do ser. Nesse sentido, afirma-
se a possibilidade de um educar poético-originário, ou seja, por meio de histórias e músicas – 
sua audição e fruição – estimula-se o despertar da apreciação pela palavra poética, 
contribuindo para que as crianças tenham uma produção textual-oral enriquecida e formem 
sentidos estéticos e éticos. 

Este projeto visa garantir formação humana e crítica, por meio do questionamento, do 
aprendizado e da experimentação, desenvolvendo atividades que favoreçam as práticas 
linguístico-sociais de audição, fruição e invenção de textos. 

Histórias podem levar as crianças a viajarem no tempo, reproduzirem-nas e reinventarem-nas, 
concorrendo assim para o seu desenvolvimento psico-cognitivo e emocional. No ensino 
fundamental, a arte de contar história deve se fazer presente, pois contribui para o 
desenvolvimento da fala, para a interação e a socialização de todos. 

A contação de histórias propicia a criança inúmeras possibilidades de se desenvolver, ela 
torna a aula mais significativa, promove a interação, instiga a imaginação e também é a 
oportunidade que muitas crianças têm de ter contatos com o mundo dos livros. 

Desta forma, o presente projeto se justifica pela necessidade de promovermos a contação de 
histórias e a musicalidade dentro do contexto escolar, utilizando-a como recurso poético-
pedagógico para o pleno desenvolvimento humanístico da criança. 
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PÚBLICO-ALVO 

Turmas do ensino fundamental – anos iniciais – no turno matutino do Centro de Ensino 
Fundamental Metropolitana, Núcleo Bandeirante – DF. 

OBJETIVOS GERAIS 

 Instigar a apreciação pela palavra poética nas crianças dos anos iniciais do ensino 
fundamental. 

 Promover a imaginação das crianças, incentivando o hábito da escuta e produção de texto 
oral e escrito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Perceber que o som produzido por seu corpo é uma maneira de comunicação. 

 Ampliar e adequar, progressivamente, o vocabulário. 

 Explorar rimas e percepção de seus horizontes de sentido. 

 Imitar sons e palavras ouvidas. 

 Expressar oralmente, desejos, necessidades e opiniões. 

 Narrar fatos com a observância de sequência temporal e causal. 

 Escutar e significar histórias, contos lendas, poemas. 

 Compartilhar e apreciar a escuta e diálogos de obras literárias. 

 Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de palavras e frases, realizada 
pelo adulto, para melhor compreensão dos sentidos. 

 Explorar e combinar sons e ritmos. 

 Contar e recontar histórias vivenciadas a partir de temas trabalhados. 

RECURSOS 

Livro de literatura infantil, CDs e DVDs, fantoches, material e detalhes de caracterização, 
instrumentos de percussão, painéis, aparelhos de som, data show. 

METODOLOGIA 

Para concretização desse trabalho, usaremos as seguintes técnicas: observação, estudo e 
revisão bibliográfica, apresentação de histórias, exploração e aprofundamento de temas 
dialogicamente expostos. Esses procedimentos possibilitarão a ampliação do conhecimento 
teórico, bem como a fundamentação dos pontos importantes que permearão os 
estudos/trabalhos. As principais fontes que reforçarão a compreensão das questões em pauta 
serão: livros, publicações, artigos, textos online, referências bibliográficas, audiográficas e 
visuais disponibilizados nas aulas de Oficina Pedagógica “A Arte de Contar Histórias”, 
ministradas no âmbito da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - 
Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

AVALIAÇÃO 



 
 

A avaliação, operação descritiva, informativa e diagnóstica do que pode ser observado como 
receptividade e interatividade do corpo discente, destina-se, sobretudo, a retroalimentar o 
planejamento das próximas intervenções. 

A avaliação se dará, portanto, de modo negociado, dialogicamente, fundamentando-se num 
paradigma construtivista, visto que compreendemos sua abrangência dentre preocupações, 
proposições e controvérsias que surgem à medida que se desenvolve o currículo programático 
e se colocam as questões dos alunos. 

CRONOGRAMA 

Cada turma participará do projeto quinzenalmente. 

 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR PARA 2020 

Distribuição dos Bimestres: 
1º Bimestre: 10/02 a 24/04 3º Bimestre: 23/07 a 01/10 
2º Bimestre: 27/04 a 07/07 4º Bimestre: 02/10 a 16/12 
 
Fevereiro 

03 a 07/02 - Encontro Pedagógico 

10/02 - Início do Ano Letivo 
 - Reunião de Pais e Mestres - Acolhimento 
24 a  26 /02 - Recesso escolar - Carnaval  
Março 

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

17/03 - Dia Letivo Temático 
16 a 20/03 - Semana da Conscientização do1 Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei 

Distrital nº 5.243/2013) 
Abril 
10/04 - Feriado - Paixão de Cristo 
21/04  - Feriado - Tiradentes  
27/04 - Aniversário do CEF Metropolitana  
Maio  
01/05 - Feriado – Dia do Trabalhador 
 - Reunião de Pais e Mestre – Resultados do 1º Bimestre 
04 a 08/05  - Semana de Educação para Vida (Lei Federal nº 11.998/2009) 
 -  Olimpíada de Matemática  

18/05  - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes (Lei Federal nº 9.970/2000) – 
28/05  - Dia letivo temático 



 
 

Junho 
03/06 - Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012) 
11/06  - Feriado - Corpus Christi   
12/06 - Dia letivo móvel 
13/06 - Festa Junina 

/06 - Circuito de Ciências do CEF Metropolitana (a se determinar) 
Julho 
08 a 22/07 - Recesso escolar 
23 e 24/07 - Dias letivos móveis 
Agosto 
11/08 - Dia do estudante 
17/08 - Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) 
18/08 - Dia Letivo Temático 
19/08  - Festa da Família  

/08 - Etapa Regional do Circuito de Ciências  (a se determinar) 
Setembro 
07/09 - Feriado - Independência do Brasil 
14 a 18/09  - Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433 de 

21/05/2017) 

19/09 -  Patrono da Educação – Paulo Freire (Lei Federal nº 12.612/2012) 
21/09 - Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005) 
30/09  - Dia do Secretario  
Outubro 
12/10  - Feriado - Dia de Nossa Senhora de Aparecida  
15/10 - Recesso Escolar – Dia do Professor (Decreto nº 52.682/1963) 
23 a 29/10 - Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980) 
26  a 30/10 - Semana Distrital da Orientação Profissional /1º Emprego (Lei Distrital nº 

5.953/2017) 
Novembro 
02/11 - Feriado - Finados 
10 e 11/11 - SIPAEDF  
11/11 - Dia da Luta contra Medicalização de Educação e da Sociedade (Lei Dist. nº 

5.933/2017) 

12/11 - Dia Distrital do Gestor Escolar (Lei Distrital nº 6.179/2018) 
20/11 - Festa da Diversidade   

23 a 27/11 - Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019) 
Dezembro 
16/12 - Término do ano letivo 
17/12 - Avaliação final 
18/12 - Distribuição de carga horária 
21 a 23/12  - Movimentação de professores 
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ANEXOS



 
 

PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DA COORDENAÇÃO LOCAL DO CEF METROPOLITANA –  

ANO LETIVO: 2020 

PROFESSORA: MÁRCIA LILLIAN BRITO COSTA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA 
PÚBLICO 

ALVO 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Observar e 
acompanhar o 
cumprimento da 
aplicação dos 
parâmetros 
curriculares da 
BNCC e suas 
competências.  

 

Seguir o Currículo 
em Movimento da 
Educação Básica 
do DF em seus 
eixos gerais e 
transversais.  

Articular reuniões 
pedagógicas para 
o estudo do 
Currículo, 
avaliação e 
intervenções. 

Implementar e 
acompanhar a 
Proposta 
Pedagógica. 

 

Divulgar e 
incentivar a 
participação de 
todos nas ações 
pedagógicas e 
projetos realizados 
na Unidade 
Escolar. 

Articular reuniões 
pedagógicas para 
estudo e reflexões da 
Proposta 
Pedagógica.  

Promover palestras 
para o corpo 
discente. 

Proporcionar troca de 
experiências com 
outras Unidades 
Escolares. 

Elaborar e 
acompanhar a rotina 
de trabalho. 

Elaborar com a 
Supervisão 
Pedagógica as 
pautas das reuniões 
coletivas.  

Selecionar materiais 
e recursos para os 
encontros.  

Promover a 
elaboração de 
avaliações bimestrais 
multidisciplinares.  

Durante o ano 
letivo, nas 
coletivas. 

Corpo docente Debates com 
os professores 
sobre os 
resultados 
destas ações 
no cotidiano da 
sala de aula, 
no 
acompanhame
nto e execução 
do 
planejamento. 

 

Reunião com a 
coordenação e 
Equipe 
Gestora. 

Realizar os 
encontros 
objetivando 
redimensionar as 
ações 
pedagógicas junto 
ao corpo docente. 

Acompanhar e 
orientar o 
planejamento 
pedagógico em 
consonância com o 
Currículo da 
SEEDF.  

Garantir uma 
unidade de 
planejamento das 
atividades. 

Acompanhar o 
Desempenho dos 
Estudantes através 
de gráficos.  

Promover contato e 
ações em conjunto 
com sociedades 
voltadas para ações 
pedagógicas. 

Promover e buscar 
soluções, junto com 
professores regentes, 
para resolver 
situações críticas de 
estudantes com baixo 
rendimento 

   

Trabalhar em 
parceria com a 
Equipe Gestora. 

Implementar e 
acompanhar a 
proposta 
pedagógica. 

Acompanhar o 
Desempenho dos 
Estudantes através 
de gráficos.  

Promover contato e 
ações em conjunto 
com sociedades 
voltadas para ações 
pedagógicas como a 

Durante o ano 
letivo, nas coletivas 

 Corpo docente Debates com 
os professores 
sobre os 
resultados 
destas ações 
no cotidiano da 
sala de aula, 
no 
acompanhame



 
 

Sociedade Brasileira 
de Educação 
Matemática (SBEM) – 
DF.  

Promover e buscar 
soluções, junto com 
professores regentes, 
para resolver 
situações críticas de 
estudantes com baixo 
rendimento 

nto e execução 
do 
planejamento. 

 

Reunião com a 
coordenação e 
Equipe 
Gestora. 

Planejar e articular 
a formação 
continuada do 
corpo docente. (6) 

Promover a 
formação contínua 
dos professores. 

Realizar estudos, 
debates, leitura de 
textos, vídeos e 
outros nas reuniões 
coletivas. 

Promover um estudo 
sistemático, com 
exercícios práticos, 
tendo como objetivo o 
aprimoramento dos 
professores na 
execução do Terceiro 
Ciclo. (6) 

Elaborar e 
acompanhar a rotina 
de trabalho 

Organizar o plano de 
formação continuada 
com temas sugeridos 
pelo corpo docente. 

Elaborar com a 
Supervisão 
Pedagógica as 
pautas das reuniões 
coletivas. 

Durante o ano 
letivo, nas 
coletivas. 

Corpo docente Debates com 
os professores 
sobre os 
resultados 
destas ações 
no cotidiano da 
sala de aula, 
no 
acompanhame
nto e execução 
do 
planejamento. 

 

Reunião com a 
coordenação e 
Equipe 
Gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DA COORDENAÇÃO LOCAL DO CEF 

METROPOLITANA – ANO LETIVO 2020 

PROFESSORA: Paula Márcia Zei Batista – MATRÍCULA: 223.704-0 

Objetivos Metas Ações Público Cronograma Acompanhamento/ 
Controle/Avaliação 

- Observar e 

acompanhar o 

cumprimento da 

aplicação do 

Currículo em 

Movimento da 

Educação Básica 

do DF ee BNCC, 

nos eixos gerais do 

PP da escola: 

CULTURA DA BOA 

CONVIVÊNCIA; 

. Realizar os 
encontros 
objetivando 
redimensionar as 
ações pedagógicas  
junto ao corpo 
docente. 
 
. Articular reuniões 
pedagógicas para o 
estudo do 
Currículo, 
avaliação e 
intervenções. 
 
. Assessorar a 
elaboração do PP e 
demais projetos. 
 
. Trabalhar em 
parceria 
Com a Equipe 
Gestora. 
 
. Planejar e 
articular a 
formação 
continuada da 
Equipe Docente. 
 

. Implementar e 
acompanhar o PP. 
 
. Divulgar e 
incentivar a 
participação de 
todos nas ações 
pedagógicas e 
projetos realizados 
na Unidade 
Escolar. 
 
. Acompanhar e 
orientar o 
planejamento 
pedagógico e sua 
consonância com o 
Currículo da 
SEEDF e da BNCC. 
 
. Garantir uma 
unidade de 
planejamento das 
atividades. 
 
. Promover a 
formação 
continuada dos 
professores. 
 

. Articular reuniões 
pedagógicas para 
estudo e reflexões do 
PP. 
 
. Organizar oficinas 
pedagógicas e 
promover palestras e 
estudos sistemáticos. 
 
. Realizar estudos, 
debates, leitura de 
textos, vídeos e outros 
nas Coletivas. 
 
. Elaborar e 
acompanhar a rotina 
de trabalho. 
 
. Organizar o plano de 
formação continuada 
com temas sugeridos  
pelo corpo docente. 
 
. Elaborar com a 
Supervisora 
Pedagógica as pautas 
das reuniões coletivas 
com antecedência. 
. Selecionar materiais 
e recursos para os 
encontros. 
. Proporcionar troca 
de experiências entre 
outras Unidades 
Escolares. 
 
. Acompanhar o 
Desempenho dos 
Estudantes através de 
gráficos. 
 
. Promover e buscar 
soluções, juntamente 
com o professor 
regente para resolver 
situações críticas de 
estudantes com baixo 
rendimento. 

. Corpo docente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Corpo 
Docente 

. Durante o ano 
letivo nas 
coletivas de 
quartas-feiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Durante o ano 
letivo 

. Realizar 
avaliações 
bimestrais por 
meio de 
questionário 
estruturado para 
verificar o impacto 
da formação 
continuada. 
 
. Debates com os 
professores sobre 
os resultados 
destas ações no 
cotidiano da sala 
de aula, no 
acompanhamento 
e na execução do 
planejamento. 
 
. Reflexão das 
ações: Introduzir, 
Sistematizar, 
Consolidar e 
Retomar. 
 
. Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora. 
 
. O processo 
avaliativo deve 
ser formativo, 
flexível e 
constante. 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DA COORDENAÇÃO LOCAL DO  

CEF METROPOLITANA – ANO LETIVO 2020 

                               PROFESSORES READAPTADOS 

 Professor da Carreira Magistério Público, que sofreu redução definitiva da 
capacidade laboral, comprovada pela área de saúde pertinente. Nesta UE atuará em 
atividades de apoio pedagógico e de atividades de apoio à coordenação, de acordo com a 
Portaria Nº12 /2017 Item 17.0 

PROFESSOR: ALEXANDRE RIBEIRO PAIVA – MATRÍCULA: 203197-3 

OBJETIVOS METAS/AÇÕES CRONOGRAMA PÚBLICO ALVO 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Acompanhar os 
estudantes no 
cumprimento de suas 
tarefas pedagógicas. 
Criar um ambiente 
facilitador para que os 
estudantes cumpram 
com tranquilidade às 
atividades propostas 
pelas professoras e 
apoiar às atividades 
planejadas pelas 
professoras regentes. 

Auxiliar os estudantes no 
entendimento e execução 
das atividades pedagógicas, 
dialogando com às 
professoras regentes sobre 
às atividades desenvolvidas 

Efetivar a aprendizagem 
proposta pelas professoras 
regentes em 100 por cento. 

Ao longo do 
ano letivo 

Estudantes 
dos anos 
iniciais –
5ºanos 

A avaliação será realizada 

durante às coordenações 

individuais com as 

professoras regentes. 

 

 

 

PROFESSORA: ELIZABETE SANTOS DE ALBUQUERQUE – MATRÍCULA: 37.622-1 

OBJETIVOS METAS/AÇÕES CRONOGRAMA PÚBLICO ALVO 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

- Colaborar para o 
bom andamento 
dos estudantes no 
quesito de 
disciplina e 
cumprimento do 
Regimento Escolar 
do  
CEF Metropolitana; 
- Contribuir para o 
cumprimento das 
atividades 
pedagógicas dos 
estudantes do CEF 
Metropolitana 

- Auxiliar 100% dos 
estudantes dos anos 
finais 

- Monitorar a entrada e 
saída dos estudantes; 

- Manter os 
professores/direção 
cientes do cotidiano dos 
dos estudantes do CEF 
Metropolitana; 

- Comunicar aos 
pais/responsáveis as 
ocorrências diárias dos 
filhos 

Durante o ano 
letivo 

Estudantes 
dos anos 
finais do CEF 
Metropolitana 

- Acompanhamento dos 
estudantes em relação ao 
Regimento Escolar e pro 
meio de diálogos com os 
professores regentes 

 

 

 

 



 
 

PROFESSORA:  CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA CRUZ – MATRÍCULA: 300.132-6 

OBJETIVOS METAS/AÇÕES 
CRONOGRA

MA 
PÚBLICO 

ALVO 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Auxiliar o professor 
regente no 
processo ensino-
aprendizagem, de 
acordo com o 
currículo da SEDF 
e  da proposta 
pedagógica da UE 

Atender o estudante e 
acompanhar 
pedagogicamente as 
atividades  
complementares como 
atendimento individual ou 
em pequenos grupos e 
reagrupamentos  

Ao longo do 
ano letivo 

Estudantes 
dos anos 
iniciais – BIA 
e  4ºs e 5ºs 
anos 

Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas ações 
no cotidiano da sala de 
aula, no acompanhamento 
e na execução do 
planejamento. 
Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora  

Assessorar à 
coordenação 
pedagógica no 
cumprimento das 
ações relacionadas 
à PROPOSTA 
PEDAGÓGICA, 
Currículo em 
Movimento, estudo 
e planejamento 
pedagógico em 
parceria com a 
coordenadora e a 
equipe gestora 

Apoiar à coordenação 
pedagógica, na 
articulação das relações 
Institucionais: 

• visitações, palestras, 
projetos e elaboração de 
material pedagógico 

• orientação de estudos, 
elaboração e confecção 
de murais temáticos, em 
eventos comemorativos 
e de culminância e 
outras atividades 
correlatas; 

• Elaboração de oficinas 
pedagógicas e estudos 
sistemáticos 

 

Ao longo do 
ano letivo 

O corpo 
docente 

Coordenadora 

Equipe 
Gestora 

Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas ações 
no cotidiano da sala de 
aula, no acompanhamento 
e na execução do 
planejamento. 
 
Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora. 
 
Análise dos rendimentos 
bimestrais 
 
Estudos nas coordenações 
coletivas 
 

 

PROFESSORA: JEANNE SANTOS ARAGÃO – MATRÍCULA: 20.708-X 

OBJETIVOS METAS/AÇÕES CRONOGRAMA PÚBLICO ALVO 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

 Despertar o prazer que a 
leitura proporciona com 
diversas linguagens 
textuais através de livros 
para empréstimos 
disponíveis; 
. Criar e experimentar 
métodos que valorizem a 
arte dramática na 
linguagem textual; 
. Solicitar visitas de 
pessoas que valorizam a 
leitura, ou autores de 
livros literários para 
apreciação da obra e 
entrevista; 
. Disponibilizar livros que 

. Movimentação do acervo da 
sala de leitura através de 
empréstimos com FICHAS 
LITERÁRIAS e cronograma 
estabelecido; 
. Realização de palestras e/ou 
oficinas para os professores 
com objetivo de auxiliar no 
despertamento dos alunos 
como leitores assíduos; 
. Exploração da POESIA acerca 
de sensibilidade, interpretação, 
expressão de mundo/via, rimas 
versos e estrofes com 
despertamento dos alunos e 
apresentações em forma de 
murais, trabalhos, declamações 

O projeto será 
desenvolvido ao 
longo do ano 
letivo de 2019 

Estudantes dos 
anos iniciais 
Estima-se 227 
estudantes 
sendo atendidos 
com 
empréstimos de 
livros e ações de 
contexto na sala 
de leitura, com 
100% de 
participação da 
leitura de 
diversas fontes. 

Debates com os professores 
sobre os resultados destas 
ações no cotidiano da sala de 
aula, no acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
 
Reuniões com a coordenação 
e 
Equipe Gestora. 
 
Análise dos rendimentos 
bimestrais 
 



 
 

venham destacar 
diferentes opiniões da 
história e a cultura afro-
brasileira e indígena; 
. Apreciar livros com 
características poéticas 
diversas para serem 
trabalhados pelo 
professor em sala de 
aula, como importante 
recurso na escrita e 
narração. 

e/ou apresentações teatrais. 

 

PROFESSORA: MELISSA MARTINS ALVES – MATRÍCULA: 204005-0 

 

Professora da Carreira Magistério público, que sofreu redução definitiva da 

capacidade laboral, comprovada pela área de saúde pertinente. Nesta UE atuará 

em atividades de apoio pedagógico e na Sala de Leitura. 

OBJETIVOS METAS/AÇÕES CRONOGRAMA 
PÚBLICO 

 ALVO 
AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 

Auxiliar o professor 
regente no processo 
ensino –
aprendizagem, de 
acordo com o 
currículo da SEDF e 
da proposta 
pedagógica da UE 

Apoiar e fornecer material 
literário ao professor 
regente afim de auxiliar 
na elaboração do plano 
de aula em suas 
atividades através da 
leitura. 

Ao longo do ano 
letivo 

O corpo 
docente 
Coordenação 
Equipe 
gestora 

Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano 
da sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
 
Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora. 

Assessorar à 
coordenação 
pedagógica no 
cumprimento das 
ações relacionadas 
ao PPP, Currículo 
em Movimento, 
estudo e 
planejamento 
pedagógico em 
parceria com a 
coordenação e a 
equipe gestora 

Apoiar à coordenação 
pedagógica, nas 
articulações das relações 
institucionais: 

 Visitações, 
palestras, 
projetos e 
elaboração e 
confecção de 
murais temáticos, 
em eventos 
comemorativos e 
de culminância e 
outras atividades 
correlatas; 

 Elaboração de 
oficinas 
pedagógicas e 
estudos 
sistemáticos 

Ao longo do ano 
letivo 

O corpo 
docente 
Coordenação 
Equipe 
gestora 

Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano 
da sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
 
Reuniões com a 
coordenação e 
Equipe Gestora. 
 
Análise dos 
rendimentos 
bimestrais. 
 
Estudos nas 
coordenações 
coletivas. 
 



 
 

 

Favorecer a 
familiaridade dos 
alunos com o 
manuseio de livros e 
os diferentes 
gêneros literários 
incentivando o 
desenvolvimento da 
imaginação, a 
capacidade de ouvir 
o outro, de se 
expressar, estreitar 
as relações sócio 
afetivas e despertar 
o respeito pela 
propriedade pública 
e privada.  

 Ampliar o 
repertório literário 
dos alunos por 
meio da leitura e 
dos empréstimos 
de livros; 

 Incentivar o 
hábito da leitura; 

 Resgatar a nossa 
cultura e os 
clássicos da 
literatura; 

  Reconhecer as 
lições de moral 
que as histórias 
trazem; 

 Prêmio Jovem 
Leitor. 
 

Ao longo do ano 
letivo 

Estudantes 
dos anos 
inicias – BIA e 
4ºs e 5ºs 
anos. 

Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano 
da sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento a partir 
da observação do 
interesse do aluno na 
execução de 
trabalhos propostos. 
 

Promover encontros 
literários na sala de 
leitura 

 Despertar o 
senso crítico e a 
criatividade; 

 Aumentar a 
concentração e a 
atenção dos 
alunos a cada 
encontro; 

 Explorar os 
gêneros literários; 

 Campanha anual 
de doação de 
livros; 

Ao longo do ano 
letivo 

Estudantes 
dos anos 
inicias – BIA e 
4ºs e 5ºs 
anos. 

Debates com os 
professores sobre os 
resultados destas 
ações no cotidiano 
da sala de aula, no 
acompanhamento e 
na execução do 
planejamento. 
 

 

 

AGENTE DE G.E. : ROBERTA LOPES DA SILVA – MATRÍCULA: 25.185-2 

OBJETIVOS METAS/AÇÕES CRONOGRAMA PÚBLICO ALVO 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Perceber que o 
som produzido por 
seu corpo é uma 
maneira de 
comunicação. 

Ampliar e adequar, 
progressivamente, 
o vocabulário. 

Explorar rimas e 
percepção de seus 
horizontes de 
sentido. 

Para concretização desse 
trabalho, usaremos as 
seguintes técnicas: 
observação, estudo e 
revisão bibliográfica, 
apresentação de histórias, 
exploração e 
aprofundamento de temas 
dialogicamente expostos. 
Esses procedimentos 
possibilitarão a ampliação 
do conhecimento teórico, 
bem como a 
fundamentação dos 

Cada turma 
participará do 
projeto 
quinzenalment
e. 
 

Turmas do 
ensino 
fundamental  
anos iniciais  
 

A avaliação, operação 
descritiva, informativa e 
diagnóstica do que pode 
ser observado como 
receptividade e 
interatividade do corpo 
discente, destina-se, 
sobretudo, a retroalimentar 
o planejamento das 
próximas intervenções. 

A avaliação se dará, 
portanto, de modo 
negociado, 



 
 

Imitar sons e 
palavras ouvidas. 

Expressar 
oralmente, desejos, 
necessidades e 
opiniões. 

Narrar fatos com a 
observância de 
sequência temporal 
e causal. 

Escutar e significar 
histórias, contos 
lendas, poemas. 

Compartilhar e 
apreciar a escuta e 
diálogos de obras 
literárias. 

Perceber a 
importância do 
ritmo e da 
entonação da 
leitura de palavras 
e frases, realizada  

pelo adulto, para 
melhor 
compreensão dos 
sentidos. 

Explorar e 
combinar sons e 
ritmos. 

Contar e recontar 
histórias 
vivenciadas a partir 
de temas 
trabalhados. 
 

pontos importantes que 
permearão os 
estudos/trabalhos. As 
principais fontes que 
reforçarão a compreensão 
das questões em pauta 
serão: livros, publicações, 
artigos, textos online, 
referências bibliográficas, 
audiográficas e visuais 
disponibilizados nas aulas 
de Oficina Pedagógica “A 
Arte de Contar Histórias”, 
ministradas no âmbito da 
Escola de 
Aperfeiçoamento dos 
Profissionais da 
Educação - Secretaria de 
Educação do Distrito 
Federal. 
 

dialogicamente, 
fundamentando-se num 
paradigma construtivista, 
visto que compreendemos 
sua abrangência dentre 
preocupações, 
proposições e 
controvérsias que surgem 
à medida que se 
desenvolve o currículo 
programático e se colocam 
as questões dos alunos. 
 

 

  



 
 

PLANO DE AÇÃO ARTICULADO COM AS EQUIPES DE APOIO  
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE) 

ANO LETIVO DE 2020 

ORIENTADORA: Fabiane Corrêa V. Marques e Mônica da Silva                       
 

Apresentação 

             A aprendizagem escolar ocorre mediante a observação e ação da criança/adolescente sobre o 

ambiente que o cerca e as interações estabelecidas com seus diversos interlocutores. Neste processo, a 

presença do Orientador Educacional é fundamental, pois por meio de sua prática pedagógica comprometida 

com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, possibilita a construção de formas autônomas 

de pensar e agir. Sendo assim, é necessário que o Orientador Educacional observe atentamente as 

necessidades, faltas e desejos do seu grupo e de cada educando em particular. É preciso conhecer as 

possibilidades relativas a cada faixa etária, as principais características psicológicas e seus conflitos 

emocionais. Dessa forma, o Orientador Educacional poderá refletir para melhor compor um plano de 

prevenção e intervenção pertinentes ao momento de cada grupo.  Sabe-se que a vida escolar propicia à 

criança e ao adolescente a inserção nas regras e valores socioculturais da sociedade a qual pertencem. Tanto 

a criança, quanto o adolescente irão perceber que sua identificação é construída em grupo, nas relações de 

fusão e diferenciação dos outros. O educando estará próximo de seus pares, de outros adultos, para poder 

construir uma relação de pertinência ao seu grupo, identificando nele os parceiros necessários para 

desvendar o mundo. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES CRONOGRAMA 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Organizar e 
sistematizar o 
trabalho a ser 
realizado na 
instituição 
educacional. 
 

O conhecimento do trabalho 
do SOE pela Comunidade 
Escolar. 

Mostrar as atribuições 
do SOE. 

Início do ano 
letivo. 

Por meio da 
participação e 
reconhecimento 
dos procedimentos 
do SOE pela 
comunidade escolar 

Elaborar o 
Plano de Ação 
do ano vigente 
conforme 
série- ano/ 
público 
existente. 

Conhecer o público do ano 
vigente. 

Estabelecer um 
vínculo com toda 
comunidade escolar. 

Durante o ano 
letivo. 

Mapeamento da 
Comunidade 
Escolar. 

 

Elaborar 
Instrumentos 
para 
encaminhame
ntos. 

Obter registros de 
atendimentos e 
encaminhamentos. 

Análise dos 
encaminhamentos no 
decorrer do processo 

Durante o ano 
letivo. 

Por meio de análise 
e interpretação dos 
dados coletados. 

 



 
 

Discutir e 
analisar com 
os (as) 
professores 
(as), 
coordenadores 
(as) e a 
direção os 
aspectos 
legais. 

Conhecer os documentos 
citados: 

 Regimento escolar das 
instituições educacionais 
da Rede Pública de 
Ensino do Distrito 
Federal; 

 Proposta Pedagógica da 
Instituição de Ensino; 

 ECA; 

 LDB; 

 Portarias da Secretaria 
de Educação do DF. 

Elaboração dos 
encaminhamentos 
baseados nos 
documentos. 

Durante o ano 
letivo. 

Por meio do 
conhecimento da 
clientela e 
identificação da 
demanda escolar. 

 

Participar da 
elaboração do 
PROPOSTA 
PEDAGÓGICA 
da Instituição 
de Ensino. 

Promover ações que 
contribuam com as 
atividades pedagógicas da 
escola. 

Conhecer as situações 
problemas que 
necessitam de 
intervenção, por meio 
de coleta de dados. 

Início do ano 
letivo. 

Por meio de análise 
junto à direção e 
docentes dos dados 
coletados e os 
procedimentos 
utilizados. 

Participar do 
planejamento 
das atividades 
pedagógicas 
coletivas. 

Cooperar com a execução 
das atividades pedagógicas 
visando a compreensão dos 
temas trabalhados. 

Contribuir junto aos 
docentes com projetos 
relacionados a 
convivência escolar 
com assuntos sobre 
saúde, drogas, 
sexualidade(doenças 
sexualmente 
transmissível) 
prevenção à  gravidez 
na adolescência, 
valores morais e éticos 
entre outros. 

Sempre que 
necessário. 

Por meio de 
avaliação direta da 
compreensão do 
tema pelos 
estudantes. 

 

Encaminhar  
estudantes 
com 
dificuldades de 
aprendizagem 
ou transtornos 
de ordem 
psicossocial. 

Contribuir junto à 
comunidade escolar com 
atendimento especializado. 

Contatar o SEAA e as 
redes de proteção. 

 

Sempre que 
necessário. 

Pela obtenção de 
um feedback do 
encaminhamento 
feito. 

 

Acompanhar 
os alunos 
individualment
e ou 
coletivamente. 

Orientação/aconselhamento
/acompanhamento/encamin
hamento. 

Estimular e auxiliar os 
discentes a solucionar 
seus conflitos. 

Sempre que 
necessário. 

Por meio de 
acompanhamento 
do ensino 
/aprendizagem. 



 
 

Particip
ar 
ativame
nte do 
process
o de 
integraç
ão 
família/
escola/
comuni
dade. 

Orientações e 
aconselhamentos que 
possam ajudar nos 
conflitos familiares. 

Identificar junto 
à família 
conflitos que 
interferem no 
processo de 
ensino/aprendi
zagem 

Sempre 
que 
necessá
rio. 

Por meio de 
identificação 
de conflitos 
que 
interferem 
no processo 
de 
ensino/apre
ndizagem 
oriundo do 
ambiente 
familiar. 

Buscar 
parceria
s com 
instituiç
ões e 
redes 
de 
proteçã
o. 

Promover parcerias 
com o CRAS, Posto de 
saúde, Conselhos 
Tutelares, Batalhão 
Escolar/PROEDUC e 
outros. 

Atendimento e 
acompanhame
nto do 
estudante 
encaminhado. 

 

Sempre 
que 
necessá
rio. 

 

Por meio de 
retorno dos 
atendimento
s 
encaminhad
os para os 
segmentos 
necessários 
ao processo. 

Acompa
nhar 
estágio 
supervi
sionado 
em 
Orienta
ção 
Educaci
onal. 

Vivência teórica e 
prática aos estagiários 
da área de Orientação 
Educacional. 

Colaboração no 
processo de 
aprendizagem e 
formação 
profissional do 
estudante em 
Orientação 
Educacional. 

Sempre 
que 
necessá
rio. 

Por meio de 
avaliação do 
desempenho 
do estudante 
durante o 
estágio 
supervisiona
do. 

 

 


