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Apresentação 
 

Este projeto apresenta o plano de metas elaborado pela comunidade escolar do 

Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo (CEF Miguel Arcanjo), composta por 

professores, direção, pais, alunos e funcionários, e determina, de modo prático, quais são 

as ações pedagógicas e administrativas para o ano de 2020, confirmando a identidade 

pedagógica desta Unidade Escolar. 

Esta Proposta de trabalho é vista como uma ação viável, que pretende atingir 

objetivos preestabelecidos que visam principalmente o avanço na aprendizagem, em 

aspectos cognitivo, cultural e social, dos nossos educandos. 

Histórico 
 

A criação da escola se deu por meio da Portaria nº 276, publicada no Diário Oficial 

do DF no dia 28 de julho de 2009. O CEF Miguel Arcanjo ocupou primeiramente um 

espaço provisório na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Em Seguida, foi transferido para 

o prédio provisório no CAIC/Unesco, e por fim ocupou a estrutura própria que foi 

inaugurada em 11 de fevereiro de 2010, no Bairro São Bartolomeu onde funciona até os 

dias de hoje. 

Em 2011, foi aberta uma turma de trabalho na Oficina Socioprofissionalizante 

com intuito de atender a comunidade escolar local uma vez que não existe um centro de 

ensino especial para acompanhar os estudantes que possuem deficiência e/ou transtornos 

associados às aprendizagens. Esta turma se destina a estudantes de médio a alto grau de 

comprometimento cognitivo e pedagógico comprovados por laudos médicos e nela se 

trabalha o currículo funcional e a socialização sem qualquer possibilidade de 

escolarização. 

Em 2016, no turno noturno, o CEF Miguel Arcanjo passou a ceder espaço ao 

Centro de Ensino Profissional de Planaltina, como anexo, oferecendo cursos 

profissionalizantes na área de Saúde (técnicos em enfermagem, nutrição e odontologia) e 

segurança do trabalho. 
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Em 2019, esta unidade de ensino ofereceu o Programa de Avanço das 

Aprendizagens Educacionais – PAAE, programa da Secretaria de Educação do DF que 

possibilita a correção da distorção idade/série, aprovado pelo Parecer nº 238/2012-CEDF. 

Caracterização Física 
 

Trata-se de uma escola urbana que trabalha com alunos dos 3º Ciclo de 

Aprendizagens (6º ao 9º ano) do ensino fundamental regular e que tem capacidade para 

atender aproximadamente 600 estudantes por turno. 

A escola possui um prédio administrativo com Secretaria, Direção, Sala dos 

Professores, Banheiros e Cantina; 3 blocos de sala de aula totalizando 17 salas de Ensino 

Regular e uma Sala em que funciona a Oficina Socioprofissionalizante (Deficiência 

Intelectual – DI); 1 prédio contendo Sala de Leitura com computadores, Sala de Recurso, 

Sala Transtorno do Espectro Altista (TEA), dois Pátios, Laboratórios de Enfermagem, 

Nutrição e Odontologia utilizados pelo PRONATEC no turno noturno; uma Quadra 

Poliesportiva; Estacionamento Interno para servidores e funcionários, Espaço adaptado 

para alimentação escolar. 

Identificação 
 

O Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo inscrito sob o INEP: 53068211, 

localiza-se Avenida São Bartolomeu, Área Especial 03, São Sebastião, Brasília/DF, sob 

o CEP: 71.697-040. O contato com a Unidade de Ensino pode ser feito por telefone: (61) 

3901-3166; ou por e-mail: cef.miguelarcanjo@edu.se.df.gov.br. 

A Unidade Executora, registrada sob o CNPJ: 11.848.846/0001-00 e razão social 

Caixa Escolar do CEF Miguel Arcanjo, é a responsável pela aquisição de materiais 

consumíveis e/ou permanentes, manutenção e prestação de contas das verbas Federais e 

Distritais destinadas à escola. Tem como presidente e vice-presidente o diretor e vice-

diretor, respectivamente, da Unidade de Ensino. 

Equipe Diretiva 
 

A equipe do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo tem como Diretor o 

Sr. Raphael Seiti Miura Monforte; Vice-diretor o Sr. Waldemar Pereira dos Santos, 

mailto:cef.miguelarcanjo@edu.se.df.gov.br


6 
 

eleitos pelo segundo mandato consecutivo por esta comunidade escolar, segundo a Lei de 

Gestão Democrática (Lei 4.751/2012), e que manteve como Supervisor Pedagógico o Sr. 

Marcos Lima de Oliveira, como Supervisora Administrativa a Sra. Maria Aparecida Luiz 

Brandão e Chefe de Secretaria a Sra. Maria Betanha Nunes de Oliveira. Foram eleitos 

para a Coordenação Pedagógica desta Unidade de Ensino, segundo a portaria Nº 

470/2019, a Sra. Dogivânia Galdino Lima, Sra. Lidiane Rezende Alves, Sr. Daniel Mello 

e Sr. Lucilo Heritier Menezes Benther. 

Diagnóstico da Realidade 
 

O CEF Miguel Arcanjo localiza-se na cidade de São Sebastião-DF. A população 

estimada, segundo o Censo para o ano de 2019, é de aproximadamente 89 mil habitantes 

com uma renda média de 3 salários mínimos mensais sendo a per capita de 1/2 desse 

valor. A cidade apresenta um IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de 

0,772 segundo senso de 2010. 

A taxa de escolarização para a faixa-etária entre 6 a 14 anos é de 98,2% segundo 

este mesmo senso. Em 2017 os alunos dos anos finais desta Unidade de Regional (UR) 

obtiveram nota 5.1 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) mesmo 

valor da média municipal, atingindo assim a projeção para o respectivo ano. Em 2017, O 

CEF Miguel Arcanjo não teve seu índice divulgado pois não teve 80% de quórum entre 

os alunos que deveriam realizar a Prova Brasil, um dos dados utilizado no cálculo deste 

índice.  

 

 

 

IDEB 2017 – Fonte: https://qedu.org.br/cidade/ 

https://qedu.org.br/cidade/
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Em avalição diagnóstica já realizada pela SEEDF durante duas etapas, 2017 e 

2018, foi constatado na UE que os estudantes vindos das séries sequenciais, ou seja, das 

escolas classe, apresentam as seguintes fragilidades no 6º ano quanto as aprendizagens: 

✓ Língua Portuguesa: 

o Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

✓ Matemática 

o Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados 

da adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou 

negativa), comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa) 

o Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida 

padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml; 

o Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, 

desenhadas em malhas quadriculadas; 

o Identificar diferentes representações de um mesmo número racional; 

✓ Língua Portuguesa: 

o Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi 

produzido e daquelas em que será recebido. 

o Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo 

fato ou ao mesmo tema; 

o Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 

conjunções, advérbios etc.; 

o Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 

um texto; 

o Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados; 

o Inferir uma informação implícita em um texto; 

o Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 

palavra ou expressão; 

✓ Matemática: 

o Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida; 

o  Resolver problema que envolva porcentagem; 

o  Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados 

das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); 
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o  Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão e potenciação); 

o  Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma 

extensão do sistema de numeração decimal identificando a existência de 

“ordens” como décimos, centésimos e milésimos; 

o Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados 

das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); 

o  Reconhecer as diferentes representações de um número racional; 

o  Resolver problema com números racionais que envolvam as operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação); 

o  Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando 

ângulos retos e não-retos; 

o Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 

perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 

malhas quadriculadas. 

Diante desse diagnóstico, existe a necessidade de um projeto interventivo para que 

sejam sanadas essas fragilidades apresentadas ao longo do percurso do estudante no 

Ensino Fundamental 2, não menosprezando o que já é realizado em termos de 

aprendizagens desses estudantes, ou seja, sem descuidar das demais competências as 

quais já são desenvolvidas. Ao longo dos anos, essas dificuldades não sanadas até o 6º 

ano apresentam correlações com as habilidades não desenvolvidas pelos estudantes no 8º 

ano, o que implica em um aumento do número de fragilidades apresentadas. 

 

Alunos fora de Fluxo 
 

A proporção de alunos com atraso escolar de 2 anos ou mais atingiu a faixa de 

35%, ou seja, a cada 100 alunos 35 não estão na série em que deveriam estar. Isso equivale 

dizer que teríamos uma sala, aproximadamente, de alunos que estão atrasados em relação 

aos seus estudos. Desse percentual, temos um público predominante de 6º (39%) e 7º 

(39%) anos que já deveriam estar terminando o ensino fundamental. Esse atraso gera um 

problema sistêmico pois impede que alunos que vêm do Ensino Fundamental – 1º 

Seguimento – tenham menos vagas disponíveis. Além do mais, inflam-se as salas além 

de suas capacidades o que cria um ambiente no qual se dificulta as aprendizagens, 
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aumenta a indisciplina estudantil e ocasiona a piora das condições de trabalho para a 

equipe pedagógica.  

No ano de 2018, o CEF Miguel Arcanjo fez um levantamento do quantitativo de 

ocorrências negativas, advertências e suspensões, ou seja, medidas disciplinares 

resultantes de transgressões às normas estabelecidas pela escola e pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal, segundo Seção II do Regimento Interno. Chegou-se ao 

seguinte resultado: 

Advertências 1279 

Ocorrências negativas 621 

Suspensões 503 

 

Este é um número alarmante que representa uma média de aproximadamente 2 

ocorrências por estudante. No entanto, pôde-se perceber que a indisciplina ou 

transgressões das regras ocorreram em turmas com uma média de idade mais elevada, ou 

seja, em turmas que continham alunos fora do fluxo escolar de acordo com a estratégia 

de montagem das turmas adotada pela escola. Essa constatação é visualizada no gráfico 

abaixo que representa a quantidade de suspensões por turma. 

Esse dado tem sua significância ressaltada quando se observa uma ausência 

aproximada de 70% dos responsáveis pelos estudantes na escola; grupo em questão que 

não comparece às reuniões bimestrais para a entrega de resultado dos estudantes.  

Quantidade de ocorrências

Advertências Ocorrências negativas Suspensões



10 
 

 

 

Em 2019, o CEF Miguel Arcanjo ofertou o Programa de Avanço das 

Aprendizagens Educacionais – PAAE, programa da Secretaria de Educação do DF que 

possibilita a Correção da Distorção idade/série aprovada pelo Parecer nº 238/2012-CEDF. 

Foram atendidos, nas turmas de PAAE no ano letivo de 2019, educandos do Ensino 

Fundamental – séries/anos finais – que tinham 2 (dois) ou mais anos de defasagem em 

relação à idade, observando como referência a data de 31/03/2019: i.e. educandos 

oriundos da 6ª série/7º ano com, no mínimo, 14 anos de idade. 

As três turmas formadas, exclusivamente no turno vespertino, foram classificadas, 

de acordo com o documento de orientação do PAAE, como pertencentes ao Bloco 2 (6ª 
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série/7º ano e 7ª série/8º ano) e, conforme anteriormente mencionado, foram enturmados 

estudantes oriundos da 6ª série/7º ano. 

Para formação das turmas, ao longo do ano de 2018, os professores do CEF 

Miguel Arcanjo preencheram formulários de RFA – Registro Formativo de Avaliação, 

para registro das deficiências/dificuldades pedagógicas, e tiveram suas discussões 

anotadas durante os conselhos de classe bimestrais e finais. Esses documentos orientaram 

a criação das turmas e as ações pedagógicas que seriam executadas ao longo do ano letivo. 

Com o objetivo de garantir a exclusividade dos professores das turmas de Correção da 

Distorção Idade/série do Ensino Fundamental – Anos Finais, a Matriz Curricular foi 

organizada da seguinte forma: 

 

O CEF Miguel Arcanjo seguiu as orientações pedagógicas contidas no documento 

oficial do PAAE para fundamentar o desenvolvimento das ações realizadas. A seleção 

dos procedimentos didático-pedagógicos e a subsequente avaliação das aprendizagens 

dos estudantes pautaram-se pela diversidade e variedade. 

Foi estabelecido um cronograma de desenvolvimento das atividades, que ocorreu 

concomitante ao Calendário anual de 2019 e, ao longo do ano letivo, foram realizadas 

reuniões entre a equipe pedagógica da escola e a comunidade escolar em geral para 

divulgação dos resultados. 
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Ao final do ano letivo de 2019, com a avaliação do Projeto, pôde-se levantar dados 

que resumem os problemas enfrentados e os resultados obtidos com sua realização. Os 

pontos que mais se destacam são: 

1. Resultado Final 

Turma Aprovados Reprovados Abandono Transferidos 

7º ano G 19 4 3 5 

7º ano H 18 4 8 0 

7º ano I 9 7 7 7 
     

Os dados sugerem que houve mais aprovação que reprovação: dos 91 estudantes 

matriculados ao longo do ano 46 foram aprovados (o que equivale a 50,54%) e somente 

15 reprovaram (16,48%). Contudo, é importante registrar que 18 estudantes abandonaram 

as aulas (19,78%).  

2. Disciplina: 

Ao longo do ano, a falta de disciplina de estudantes foi um fator que impactou 

negativamente no rendimento do resultado do final do ano letivo. Vários estudantes foram 

advertidos e suspensos por apresentar comportamento inadequado em sala de aula. A 

escola precisou convocar duas reuniões extraordinárias para informar aos responsáveis 

acerca desse problema. Em sala de aula, os professores desenvolveram atividades que 

buscaram sensibilizar e incutir nos estudantes a responsabilidade de assumir postura mais 

séria em ambiente escolar. Coordenação e direção tiveram que cobrar, de forma mais 

efetiva, dos estudantes, o cumprimento das regras disciplinares, o que justifica o elevado 

número de transferências nos dados anteriormente apresentados. 

 

3. Falta de pré-requisito: 

Os professores constataram um problema grave a ser enfrentado já no começo das 

atividades: a falta de pré-requisito dos estudantes. Essa situação foi tratada com atividades 

em sala com a orientação dos professores e com um projeto desenvolvido ao longo do 

segundo semestre no qual os estudantes resolviam questões de Matemática, Língua 

Portuguesa, Ciências Naturais, História e Geografia em casa e posteriormente recebiam 

a devolutiva, em sala de aula, com os respectivos professores. Tal ação foi um importante 

instrumento para garantir aos estudantes a compensação relativa ao conteúdo formal ao 

qual não tiveram acesso em anos anteriores. 

Função Social da Escola 
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Prestar um ensino ao estudante para que transcenda a escolarização de forma a 

exercer seu papel como protagonista da sua própria história, pleno e capaz de enfrentar 

quaisquer adversidades que possam ser apresentadas no percurso de sua vida. 

 

Princípios 
 

As aprendizagens serão proporcionadas por meio dos seguintes princípios: 

I – Acesso a educação é um direito constitucional, mas cumprir com os deveres é 

ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e correto sejam colocados 

em prática. 

II – Educar e formar cidadãos é papel da família. A escola faz escolarização 

(ensina), que é uma parte da educação. 

III –A aprendizagem é uma construção coletiva na qual todos somos responsáveis: 

estudantes, professores e comunidade escolar. No entanto, o estudante é o protagonista 

do processo de aprendizagem e é o foco desta escola. 

 

Objetivo Principal 
 

O objetivo do CEF Miguel Arcanjo é proporcionar aprendizagem aos discentes 

dessa instituição buscando sempre que possíveis novas concepções, ferramentas e 

práticas pedagógicas sejam atrativas para o nosso público-alvo, os estudantes.  

Também é de interesse dessa instituição a aproximação do núcleo familiar do 

estudante com a finalidade do seu pleno desenvolvimento, afetivo, emocional e social. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

✓ Diminuir a distorção no fluxo escolar; 

o Incentivo a inscrição do ENCCEJA; 
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✓ Incentivar a participação da comunidade na escola; 

o Garantir o espaço da escola para todos os segmentos da comunidade 

escolar; 

o Ser transparente quanto as informações administrativas, pedagógicas, 

financeiras; 

✓ Criar formas democráticas que proporcionem maior liberdade e igualdade no 

processo educacional; 

✓ Incentivar o uso de tecnologias no ambiente escolar para dinamização das rotinas. 

o Implantação de um sistema de comunicação com a família; 

o Adequação de escrituração através de formulários eletrônicos; 

✓ Transformar a escola em um ambiente agradável, propício para as aprendizagens; 

o Fazer da escola um ambiente onde o aluno seja capaz de ler, escrever, 

interpretar, pensar, expressar, criticar, criar, calcular, socializar, 

empoderar-se; 

o Trabalhar, com o corpo discente, a valorização dos profissionais da 

educação; 

o Proporcionar ao corpo docente novas perspectivas e ferramentas 

pedagógicas que sejam atrativas para os discentes; 

✓ Incentivar o protagonismo estudantil; 

o Proporcionar condições para que o Grêmio Estudantil exista e seja atuante. 

✓ Oportunizar ao estudante, em condição de vulnerabilidade social, acesso a 

experiências significativas de cultura, lazer e perspectiva de mundo. 
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Fundamentação Teórica 
 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. (Lei de Diretrizes e Base da 

Educação – 1996) 

 

A escola tem um papel fundamental que é fomentar a aprendizagem dos 

estudantes que fazem parte daquele meio. No entanto, segundo Haddad e Pereira (2013), 

essa aprendizagem está vinculada ao processo de formação humana. Dessa maneira, o 

aprendizado tem como premissa a intensão que alimenta a vontade de conhecer, e tem 

como objetivo a apropriação do conhecimento sistematizado (organizado) pelo estudante.  

A boa aprendizagem nessa perspectiva é aquela que promove o desenvolvimento 

do indivíduo que é sempre um desenvolvimento social e histórico baseado nas relações 

já construídas ao longo da sua existência. 

Apesar disso, SAVIANI (1994) diz que “homem não nasce sabendo ser homem, 

para saber pensar e sentir, para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que 

implica em trabalho educativo. Portanto, não é qualquer saber que interessa à educação 

escolar. “A escola existe, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o 

acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse 

saber”. Desta forma, cabe a escola trabalhar o saber metódico, sistemático, científico, 

elaborado que passa a predominar sobre o saber espontâneo, natural, assistemático já 

adquiridos.  

Eis aqui o papel do professor, explorar o que os estudantes já sabem ou já 

conseguem fazer e, também, o que precisam saber ou fazer. A partir de então, é necessário 

problematizar, ou seja, utilizar aquilo que já se sabe e aquilo se deseja saber e transformar 

em questões problematizadoras, o que dispõe o conteúdo ou assunto em mais de uma 

dimensão. Como exemplos, podem ser trabalhadas, dimensões sociais, étnicas, 

científicas, legais etc. Neste ponto, o professor desperta a curiosidade do aluno em querer 

saber mais, e fomenta essa sede com ferramentas que o ajudem a resolver os problemas 

levantados. De agora em diante, o estudante sistematiza e ressignifica os saberes 

espontâneos, naturais que adquiriu e desenvolve o saber elaborado, metódico, sistemático, 

científico. 
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Como aprender melhor? 
 

O psiquiatra americano William Glasser (1925-2013) explica que não se deve 

trabalhar apenas com memorização, porque a maioria dos alunos simplesmente esquecem 

os conceitos após a aula. Em vez disso, ele sugere que os alunos aprendam com você, 

fazendo, ou seja, através de exemplos. 

Além disso, Glasser também explica o grau de aprendizagem está intimamente 

relacionado com recurso pedagógico utilizado. 

Desta maneira, pode-se observar o resultado de seus estudos através da figura 

abaixo. 

Segundo William Glasser, aprendemos e assimilamos 10% quando lemos o 

conteúdo proposto e 20% quando ouvimos, ou seja, quando aplicamos os métodos 

tradicionais de ensino. De acordo com o pesquisador, é a prática menos eficaz para trazer 

resultados positivos ao aluno. 

Quando observamos, conseguimos assimilar cerca de 30% do conteúdo proposto, 

e quando vemos e ouvimos, 50%. Essa porcentagem aumenta (cerca de 70%) quando o 

recurso pedagógico utilizado é o debate. 

Ao experimentar ou vivenciar o conteúdo apresentado, o aprendizado se torna 

mais significativo e a assimilação chega a 80%. Percebe-se que quanto mais dinâmico for 

o processo de aprendizagem, ou seja, mais focado em experimentação e aplicação, 

melhores serão os resultados. 

O aprendizado atinge o topo quando ensinamos uns aos outros o que foi aprendido, 

95%. Está aqui o verdadeiro diferencial. O ideal é criar contextos/situações em que os 
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estudantes possam ensinar uns aos outros relacionando-se com situações aplicáveis, 

colocando a teoria na prática. 
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Utilização da tecnologia 
 

Os estudantes de hoje, denominados nativos digitais, são a primeira geração a 

crescer em meio a essa nova e abundante era da tecnologia digital. No entanto, os 

professores não viveram a mesma imersão que essa geração e acabam lidando com 

problemas resultantes do uso excessivo de smartphones, tablets, etc. – o que justifica a 

dispersão dos estudantes. 

Contudo, estudos mostram que a tecnologia pode ser uma aliada de grande valor 

se bem direcionada dentro de uma sala de aula. Por exemplo, alguns conteúdos são 

extremamente difíceis de serem ilustrados ou representados. Para facilitar a aprendizagem 

podemos nos utilizar de filmes e vídeos educativos. Aqui entra um ponto crucial. Como 

o professor faz para utilizar esse recurso? A resposta é simples, ele não necessariamente 

precisará fazer! Pode-se direcionar os alunos para que eles busquem essas informações e 

as apresentem para o professor e demais colegas. O ganho do docente estará relacionado 

ao incentivo da autonomia e à proatividade do discente. Além do mais, poderá estabelecer 

uma relação de empatia que possibilitará quebra de barreiras pedagógicas. O professor 

poderá vivenciar a condição de aluno, e o aluno a de professor, se manifestar o desejo de 

aprender como utilizar a tecnologia ao seu favor. 

Esse aspecto anteriormente descrito pode ser relacionado a pelo menos três 

metodologias de ensino: o ensino híbrido, o ensino por pares e sala de aula invertida. 

O ensino híbrido, ou blended learning, é uma das maiores tendências da Educação 

do século 21. Ele promove uma mistura entre o ensino presencial e propostas de ensino 

online – ou seja, integra a Educação à tecnologia, que já permeia tantos aspectos da vida 

do estudante. Como bem definiu a especialista Lilian Bacich em um debate sobre o tema 

promovido pela Geekie, “o ensino híbrido é uma mistura metodológica que impacta a 

ação do professor em situações de ensino e a ação dos estudantes em situações de 

aprendizagem”. A adoção do ensino híbrido em um nível mais profundo exige que sejam 

repensadas a organização da sala de aula, a elaboração do plano pedagógico e a gestão do 

tempo na escola. Além do mais, “o papel desempenhado pelo professor e pelos estudantes 

sofre alterações em relação à proposta de ensino tradicional e as configurações das aulas 

favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as tecnologias 

digitais”. 

A metodologia do Peer Instruction (ensino por pares, em tradução livre) surgiu 

da necessidade de fazer os alunos compreenderem assuntos complexos de física e 
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matemática. O método consiste em tirar o foco da transferência de informações, 

estimulando a busca por conhecimento de forma autônoma. Apoiado em leituras pré-aula 

relacionadas ao tema proposto, o professor fomenta e medeia o debate entre os alunos, 

lançando questões conceituais baseadas nas dificuldades da turma. As aulas, assim, 

tornam-se direcionadas e efetivas, propiciando o auxílio mútuo entre os alunos no 

processo de aprendizagem. 

O flipped classroom (tradução de sala de aula invertida) tem como pilar a inversão 

das atribuições tradicionalmente realizadas pelo estudante em sala de aula. Aqui, o estudo 

e os exercícios podem ser feitos em casa, enquanto o tempo do aluno na escola é destinado 

a atividades complementares. Mas essa metodologia vai além dessa simples inversão. 

Para alcançar os níveis de absorção de conhecimento desejados, o aluno pode utilizar 

vídeos, jogos, apostilas, manuais interativos e diversos outros materiais que introduzem 

o conteúdo de maneira efetiva. 

Esses são alguns exemplos de metodologias não tradicionais e que oferecem uma 

interação e um protagonismo crescente dos estudantes em relação à aprendizagem e que 

além disso proporcionam o uso de novos recursos pedagógicos que podem corroborar 

aprendizagens mais significativas – tal como demonstrou Glasser em sua pirâmide de 

aprendizagem. 
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Organização do trabalho pedagógico da escola 
 

Utilização dos espaços da escola 

 

O CEF Miguel Arcanjo possui salas de aula ambientes as quais dispõem de 

recursos didático-pedagógicos que atendem um fim educacional específico. A ideia é 

fazer o aluno interagir com uma maior diversidade de recursos e materiais pedagógicos e 

ter mais condições de estabelecer uma relação entre o conhecimento escolar, a sua vida e 

o seu ambiente. Além disso, o conceito de sala ambiente considera que o quadro negro 

não é único recurso válido no processo de ensino-aprendizagem na forma presencial. 

A organização do ambiente escolar em formato de sala ambiente permite a 

especialização das salas de acordo com as disciplinas que as sediarão. Dessa forma, os 

professores permanecem na sala enquanto os estudantes se deslocam de acordo com a 

disciplina do horário.   

O objetivo desta organização de espaços é que cada sala, uma vez especializada, 

conte com os subsídios materiais necessários para ilustração e enriquecimento das aulas, 

como por exemplo conjuntos de mapas, fotos e gravuras nas salas de geografia; 

microscópios, substâncias químicas, órgãos e animais conservados em formol na sala de 

ciências, e assim por diante. 

Os espaços coletivos da escola são: quadra poliesportiva, sala de 

leitura/laboratório de informática e pátios. O primeiro espaço e destinado 

preferencialmente às aulas de Educação Física, o que não inviabiliza a utilização por 

outros professores. Os pátios e a sala de leitura estão vinculados à reserva que deverá ser 

realizada pelo professor. A sua utilização está condicionada ao uso consciente e à 

autorização da equipe diretiva da escola; situações nas quais é imprescindível evitar a 

perturbação de outras práticas pedagógicas nas imediações. 

O acesso a todos os espaços está minimamente adaptado em termos de 

acessibilidade para alunos com necessidades especiais.  

 

Relação escola-comunidade. 

 

A Escola procura estabelecer parceria com a comunidade escolar e construir uma 

relação positiva com a população do entorno. A atuação dos educadores influencia não 

apenas estudantes e suas famílias, mas também o bairro em que a escola se insere e a 
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sociedade como um todo. A presença dessa instituição deve ser um diferencial positivo 

na comunidade — essa parceria é importante para todos. 

É interesse dessa instituição que a família apoie e acompanhe os alunos. Para 

tanto, faz-se necessário manter um canal de comunicação eficiente a fim de que a 

informação chegue e as decisões e providências possam se concretizar. 

O CEF Miguel Arcanjo utiliza um sistema de identificação de alunos que permite 

que as famílias possam saber horários de entrada e saída, ocorrências, medidas 

disciplinares, comunicados e notas; informações que os responsáveis têm acesso por meio 

de qualquer smartphone. Esse serviço é prestado por uma empresa terceirizada e não é 

obrigatório, tendo o responsável que fazer adesão do benefício. 

 

Sala de Recurso 

 

O CEF Miguel Arcanjo conta com uma Sala de Recurso Generalista que realiza 

Atendimento Educacional Especializado conduzido por professores especializados, que 

suplementam(no caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação e 

Surdez/Deficiência Auditiva para o ensino de Libras), complementam (para os estudantes 

com deficiências e Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro 

Autista (TGD/TEA) ou oferecem atendimento substitutivo (ensino de Português como 

Segunda Língua), além das orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns, 

elaboram, organizam recursos pedagógicos e de acessibilidade, em todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica. 

O atendimento em Sala de Recursos Generalista acontece em cinco atendimentos 

diários de cinquenta minutos, em três dias da semana, por turno em que cada estudante  

recebe de dois a quatro atendimentos de cinquenta minutos por área, distribuídos durante 

a semana ou em um único dia, individualmente ou em grupo, no contraturno. 

 

Orientação Educacional 

 

É um serviço especializado de apoio as aprendizagens, constituído por 

profissionais com formação em Pedagogia ou Psicologia com vistas ao desenvolvimento 

integral do estudante.  

Este profissional é responsável por: promover a mediação entre aluno, família, 

escola e comunidade, atendendo às necessidades educacionais e emocionais do educando; 
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ajudar o aluno a construir uma visão, na qual ele se descubra, desenvolva e saiba seu lugar 

no mundo por meio da afetividade e da relação com os demais; Orientar o aluno com base 

nos objetivos atuais de educação, visando à sua formação consciente; adaptar o aluno ao 

meio em que está inserido. Seu atendimento é por demanda. 

 

Sala de Ensino Especial – DI- Oficina Pedagógica Sociomotivacional 

 

A Oficina Pedagógica Sociomotivacional oferece atendimento a estudantes com 

necessidades especiais, através de atividades da vida autônoma e social (AVAS), 

trabalhando com rotinas e práticas do dia a dia dos estudantes, com o intuito de incluir 

estes educandos, tanto no ambiente educacional quanto social, proporcionando-lhes 

maior autonomia social. 

 

Educador Social Voluntário 

 

O Educador Social Voluntário tem como finalidades: oferecer suporte às 

atividades de Educação Integral; oferecer suporte aos estudantes com Deficiência e 

Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA para o atendimento das suas 

habilidades adaptativas(alimentação, locomoção e higienização) e especificidades na área 

da Educação Especial; oferecer suporte a estudantes indígenas matriculados nas unidades 

escolares, conforme dados disponibilizados no Censo Escolar; 

 

Monitores 

 

O servidor da Carreira Assistência à Educação pode atuar para suprir vaga 

definitiva, temporária ou provisória: 

i. quando ocupante do cargo de Analista de Gestão Educacional, nas 

especialidades de: Direito e Legislação, Administração, Ciências 

Contábeis, Economia, Arquivo, Arquitetura, Análise de Sistema, 

Biblioteca, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 

Medicina Veterinária, pode atuar no âmbito de competência nas UAs de 

nível central; Biblioteca, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço 

Social, pode atuar no âmbito de competência das UAs de nível 
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intermediário; Biblioteca e Psicologia, pode atuar no âmbito de 

competência nas UEs/ UEEs/ ENEs. 

ii. quando ocupante do cargo de Técnico de Gestão Educacional nas 

especialidades de: Serviços Especializados de Mecânica, Serviços 

Especializados de Obras Civis, Serviços Especializados de Marcenaria, 

Serviços Especializados de Artes Gráficas, Condução de Veículos, 

Telefonia, Operação de Máquinas Pesadas, Apoio Administrativo, 

Serviços Especializados de Agropecuária, Contabilidade, Desenho, 

Educação em Saúde e Higiene Dental, pode atuar no âmbito de 

competência nas UAs de nível central; Condução de Veículos, Telefonia, 

Apoio Administrativo, Contabilidade, Desenho, Educação em Saúde, 

Higiene Dental, pode atuar no âmbito de competência nas UAs de nível 

intermediário.; Apoio Administrativo e Secretaria Escolar podem atuar no 

âmbito de competência nas UEs/ UEEs/ ENEs. 

iii. quando ocupante do cargo de Agente de Gestão Educacional nas 

especialidades de: Serviços Auxiliares de Mecânica, Serviços Auxiliares 

de Obras Civis, Serviços Auxiliares de Artes Gráficas, Conservação e 

Limpeza, Serviços Gerais, Portaria, Vigilância, Copa e Cozinha, pode 

atuar no âmbito de competência nas UAs de nível central. Serviços 

Auxiliares de Obras Civis, Serviços Auxiliares de Agropecuária, 

Conservação e Limpeza, Serviços Gerais, Portaria, Vigilância, Copa e 

Cozinha, pode atuar no âmbito de competência nas UAs de nível 

intermediário. Conservação e Limpeza, Serviços Gerais, Portaria, 

Vigilância, Copa e Cozinha, podem atuar no âmbito de competência nas 

UEs/ UEEs/ ENEs. 

iv. quando ocupante do cargo de Monitor de Gestão Educacional pode atuar 

no âmbito de competência nas UEs/ UEEs/ ENEs. 

 

Direção 

 

São obrigações e responsabilidades do Diretor e Vice-Diretor: conhecer, cumprir 

e divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a legislação e as normas 

vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da gestão escolar; liderar e 

executar políticas educacionais, na qualidade de mediador entre essas e o Projeto 
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Pedagógico - PP da unidade escolar em consonância com o Currículo em Movimento da 

Educação Básica, identificado por Currículo da Educação Básica, Diretrizes e as 

Orientações Pedagógicas desta SEEDF; utilizar os resultados das avaliações nos níveis 

previstos nas Diretrizes de Avaliação da SEEDF como subsídio à construção do Projeto 

Pedagógico- PP da unidade escolar; promover a integração e a participação da 

comunidade escolar, estabelecendo relações de cooperação que favoreçam a formação de 

redes de apoio e de aprendizagem recíproca; propor e planejar ações que, voltadas para o 

contexto socioeconômico, ambiental e cultural em que a unidade escolar esteja inserida, 

incorporem as demandas e os anseios da comunidade local aos propósitos pedagógicos 

da unidade escolar; fomentar a Gestão Democrática como forma de garantir o 

fortalecimento da unidade escolar e a promoção dos direitos de aprendizagem dos 

estudantes; estimular a formação continuada para o aprimoramento dos profissionais que 

atuam na unidade escolar por meio de ações pedagógicas que favoreçam o seu 

desenvolvimento; garantir que as ações de formação continuada contribuam efetivamente 

para a aquisição das aprendizagens; atender a comunidade escolar com cordialidade, 

presteza e eficiência; acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de 

Classe; acompanhar e garantir o cumprimento do Calendário Escolar, bem como o 

cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo Conselho 

de Educação do Distrito Federal - CEDF; zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela 

conservação do ambiente escolar, das instalações, dos equipamentos e dos materiais 

existentes na unidade escolar; zelar para que o trabalho dos profissionais da unidade 

escolar seja realizado de maneira articulada; zelar pelo cumprimento das disposições 

contidas neste Regimento. 

 

Supervisão pedagógica 

 

São atribuições do Supervisor: coordenar o planejamento, a execução e a 

avaliação das ações pedagógicas, administrativas e financeiras; conhecer, cumprir e 

divulgar os princípios e as diretrizes da administração pública, a legislação e as normas 

vigentes, incorporando-as à prática gestora no cotidiano da gestão escolar; assessorar a 

execução dos recursos financeiros repassados à unidade escolar garantindo a lisura, a 

transparência e a regularidade da prestação de contas; acompanhar e prestar informações 

relativas à situação funcional dos servidores e funcionários em exercício na unidade 

escolar; mediar a elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação do 
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Projeto Pedagógico - PP da unidade escolar; divulgar e incentivar a participação dos 

professores em todas as ações pedagógicas e de formação continuada promovidas pela 

SEEDF; orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da 

Educação Básica; coordenar a elaboração periódica de relatórios das atividades 

pedagógicas ,administrativas e financeiras e encaminhá-los sempre que solicitado; 

coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços de apoio disponíveis na unidade 

escolar, com vistas à aquisição das aprendizagens; acompanhar sistematicamente o 

preenchimento dos Diários de Classe; acompanhar o cumprimento do Calendário Escolar, 

bem como o cumprimento da carga horária estabelecida na Matriz Curricular aprovada 

pelo Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF; acompanhar sistematicamente 

as atividades realizadas pelos profissionais d e apoio, adotando ações que visem ao 

fortalecimento do trabalho articulado; zelar pelo cumprimento das disposições contidas 

no Regimento Interno da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 

Chefe de Secretaria 

 

São atribuições do Chefe de Secretaria Escolar: assistir à Direção em serviços 

técnico-administrativos, especialmente, os referentes à vida escolar dos estudantes da 

unidade escolar; planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria 

Escolar ;organizar e manter atualizados a escrituração escolar, as normas, as diretrizes, 

legislações e demais documentos relativos à organização e ao funcionamento da unidade 

escolar; analisar documentos para efetivação de matrícula, submetendo-os à apreciação 

da Direção e da Coordenação Pedagógica; atender às solicitações dos órgãos competentes 

da SEEDF no que se refere ao fornecimento de informações relativas à unidade escolar, 

à vida escolar dos estudantes e dos profissionais que ali atuam; preparar processos e 

elaborar relatórios a serem encaminhados aos órgãos próprios da SEEDF; instruir 

processos sobre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria Escolar; atender aos 

pedidos de informação sobre processos relativos à Secretaria Escolar e demais 

documentos, respeitando o sigilo profissional; articular-se com os setores técnico-

pedagógicos da unidade escolar para que, nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os 

resultados escolares dos estudantes; manter atualizados, no arquivo corrente, as pastas e 

os registros individuais dos estudantes e dos profissionais da unidade escolar; manter todo 

o arquivo permanente da unidade escolar organizado e conservado, em razão de seu valor 

probatório ;participar de reuniões de planejamento geral, incluindo a elaboração do Plano 
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de Ação Anual, do Projeto Pedagógico – PP da unidade escolar e demais reuniões; adotar 

medidas que garantam a preservação de toda a documentação sob sua responsabilidade; 

lavrar atas e anotações de resultados finais, de estudos de recuperação, de exames 

especiais e outros processos de avaliação, cujo registro de resultado for necessário; 

coordenar os processos de remanejamento escolar, de renovação de matrículas e de 

matrículas novas, observando os critérios estabelecidos na Estratégia de Matrícula 

vigente; participar do planejamento e formação de turmas de acordo com a Estratégia de 

Matrícula sob supervisão da equipe pedagógica da unidade escolar; emitir e assinar 

documentos escolares, juntamente com o Diretor, de acordo com a legislação vigente, 

sendo ambos corresponsáveis pela veracidade do fato escolar; incinerar documentos 

escolares, de acordo com a legislação vigente; atender a comunidade escolar com 

cordialidade, presteza e eficiência ;utilizar o Sistema de Informação, definido para a Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, para registro da escrituração escolar; manter 

atualizadas as informações no Sistema de Informação, para registro da escrituração e 

emissão de documentação escolar; executar rotinas de segurança das informações por 

meio dos recursos de informática; inserir a indicação da necessidade educacional especial 

e/ou deficiências TGD e Altas Habilidades dos estudantes no Sistema de Informação, em 

articulação com os profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 

SEAA e Sala de Recursos, quando houver; inserir, no Sistema Nacional de Informações 

da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC, os Planos de Cursos aprovados pelo 

Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF; prestar, anualmente, as informações 

relativas ao Censo Escolar, solicitadas pela SEEDF, nos termos da legislação vigente; 

acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe ;acompanhar, o 

cumprimento do Calendário Escolar, bem como o cumprimento da carga horária 

estabelecida na Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito 

Federal - CEDF; praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento das atividades 

da Secretaria Escolar; zelar pelo cumprimento das disposições contidas neste Regimento. 

 

Coordenação Pedagógica 

 

A Coordenação Pedagógica constitui-se em um espaço-tempo de reflexões sobre 

os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem e formação continuada, tendo por 

finalidade planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de 

dar suporte ao Projeto Político Pedagógico. As ações devem contemplar a implementação 



27 
 

do Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em vigor. 

Além do mais deve articular ações que garantam a realização da Coordenação 

Pedagógica. 

A Coordenador Pedagógico deve elaborar, anualmente, Plano de Ação das 

atividades de Coordenação Pedagógica na unidade escolar; participar da elaboração, da 

implementação, do acompanhamento e da avaliação do Projeto Pedagógico - PP da 

unidade escolar; orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de 

execução, de implementação e de avaliação da Organização Curricular; articular ações 

pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a Coordenação Regional 

de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício da gestão democrática; 

divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF; estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na 

implementação do Currículo da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da 

SEEDF, por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe, e de oficinas 

pedagógicas locais, assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de formação 

continuada; dar suporte aos processos interventivos da implantados pela unidade escolar. 

divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da unidade escolar; 

colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis de 

avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e recuperação 

dos rendimentos/ desempenho escolar. 

 

Professores 

 

Os professores são responsáveis imediatos pela qualidade da educação e pelo 

sucesso do projeto pedagógico da escola. São eles que estão diretamente ligados aos 

alunos e devem ter clareza de seus objetivos e possibilidades na condução deste projeto. 

A participação ativa em todas as atividades educacionais e o compromisso com uma 

educação transformadora deve balizar as atitudes dos professores. 

Deve-se levar em consideração que os professores são profissionais e que, para 

desempenhar bem o seu trabalho, precisam de condições físicas, materiais e financeiras; 

deve-se articular o plano político e pedagógico de forma a dar liberdade de criação e 

produção aos professores. É preciso facilitar a troca de experiências e possibilitar o 

aperfeiçoamento individual e coletivo. 
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Nenhum projeto pedagógico dará certo sem a participação de todos os professores. 

A elaboração e as ações do plano devem contar com a participação ativa dos professores, 

afinal serão eles que desempenharão os papéis principais no desenvolvimento de toda e 

qualquer atividade educacional. 

 

Alunos 

 

A vontade e a disponibilidade de aprender e participar do processo de 

ensino/aprendizagem deve ser o objetivo central de qualquer pessoa que vá à escola. Os 

alunos devem lutar por seus direitos na escola, devem se organizar e reivindicar melhorias 

na educação; devem buscar para si uma educação de qualidade. Deixar de ser simples 

espectador e assumir a função de participante do processo educacional é primordial para 

que o aluno se transforme e alcance seus ideais reforçando a ideia de uma escola 

democrática e participativa. 

 

Pais e Responsáveis 

 

Voltar à escola, aprender e acompanhar o processo de aprendizagem dos filhos, 

participar da elaboração e execução do projeto pedagógico da escola. Sem essas atitudes 

a escola nunca cumprirá sua função social. É preciso trazer de volta à escola os pais e a 

comunidade. Para isto é necessário oferecer-lhes um espaço de participação, é preciso 

conscientizá-los da necessidade e da falta que eles fazem para que a educação seja 

transformadora. Criar mecanismos de participação e contribuição da comunidade no 

processo educacional é fundamental para o seu sucesso. 

Estratégias de avaliação 
 

No CEF Miguel Arcanjo, seguimos as Diretrizes de Avaliação da SEDF e 

entendemos a avaliação, dentro do processo educativo, como uma ferramenta a serviço 

da aprendizagem. Ela não representa o fim, mas um meio cujo objetivo é a melhoria das 

práticas educativas e a sua constante qualificação, o que possibilita identificar problemas 

de aprendizagem e encontrar soluções para corrigir rumos. 
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No processo de avaliação, buscamos desenvolver e analisar a capacidade crítica 

dos estudantes considerando a realidade em que estamos inseridos por meio do trabalho 

contextualizado de temas transversais. 

Para que isso aconteça, incentivamos variedade nos instrumentos de avaliação que 

proporcionem o levantamento das aprendizagens construídas e, também, que os 

professores sejam transparentes ao explicar as regras e quais competências avaliativas 

estão envolvidas na avaliação. Dessa forma, entendemos que a finalidade da avaliação 

será alcançada quando professores e estudantes assumem responsabilidades específicas 

no processo avaliativo. 

Nosso sistema de avaliação interna pressupõe: 

✓ diagnosticar e registrar os processos e dificuldades do aluno; 

✓ possibilitar que o aluno autoavalie sua aprendizagem; 

✓ orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as 

(eventuais) dificuldades; 

✓ fundamentar as decisões quanto à necessidade de procedimentos de 

reforço e recuperação da aprendizagem; 

✓ orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 

Cada professor tem autonomia para desenvolver as atividades de sala de aula e 

para casa com base nas instruções constantes nas Diretrizes de Avaliação. Entretanto, ao 

menos uma vez por semestre, a escola mobiliza sua equipe pedagógica para realizar um 

procedimento avaliativo em conjunto.  

Para o ano de 2020, os professores, reunidos durante a Semana de Planejamento 

Pedagógico, deliberaram pela alternância entre um bimestre com a realização de uma 

semana de provas escritas, organizadas por três blocos com todas as disciplinas, e outro 

bimestre com a realização de um projeto organizado em torno de um tema transversal. Os 

resultados dessas avaliações são registrados, para cada componente curricular, por meio 

de planilhas eletrônicas e expressos por meio de notas. 

 

Conselhos de Classe Participativo 

 

O Conselho de Classe é formado pela Direção, coordenadores, professores, alunos 

e pais. Se reunirá ao final de cada bimestre para discutir e avaliar os problemas e as ações 

da escola, bem como, o rendimento escolar dos alunos.  
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Os professores se reunirão com os coordenadores, supervisores, direção, alunos e 

pais para fazer uma avaliação geral (todos os aspectos) das turmas inicialmente e depois 

sem os alunos e pais será feita uma avaliação de aluno por aluno. Dessa reunião sairá uma 

ata com todas as avaliações e sugestões dos professores para um bom processo 

educacional. 

 

Reunião de Pais 

 

Prevê-se uma reunião de pais ao término de cada bimestre, convenientemente, aos 

sábados, por tratar-se do dia da semana em que há maior disponibilidade desse segmento 

para o comparecimento. 

Para fortalecer o vínculo família-escola, poderá ocorrer oficinas, palestras, 

workshops, dia da família na escola dentre outras atividades seguido de entrega dos 

boletins e conversa dos professores com os pais e/ou responsáveis. O Boletim só será 

entregue para os responsáveis pelo aluno(a) cadastrados no sistema i-Educar. 

 

Conselho Escolar e Unidade Executora 

 

Entidades representativas da comunidade escolar que tem seus princípios e 

objetivos definidos em estatutos próprios. Acompanham as ações desenvolvidas no CEF 

Miguel Arcanjo. 

O Conselho escolar é um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao 

gerenciamento da escola. Os membros do Conselho Escolar devem ser pessoas 

comprometidas com a educação democrática e de qualidade; pessoas que assumam a 

responsabilidade de, juntamente com toda comunidade escolar, fazer da escola um espaço 

de construção do saber e da cidadania. Assim prevê-se dentre as atividades do conselho 

contribuir com ações que visem reflexões, formações e construção participativa das 

soluções necessárias para superar desafios que permeiam o ambiente escolar e atingir o 

nível e qualidade de educação desejado pela comunidade do CEF Miguel Arcanjo e 

coerentes com este Projeto Político-Pedagógico. É preciso que o Conselho Escolar 

assuma, dentro deste modelo de gestão, seu papel de órgão coletivo e democrático que 

proporciona a participação de todos os segmentos nos destinos da escola. 
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Reunião Coletiva - Coordenação 

 

Encontro semanal realizado na escola, quarta-feira nos períodos matutino e 

vespertino, com a participação da Direção, coordenação e todos os professores. Fórum de 

debates e decisões administrativas e pedagógicas da escola. É obrigatória a participação 

e as decisões, se não forem consensuais, serão decididas pelo voto da maioria dos dois 

turnos, com aceitação democrática da minoria. Não existe limitação de temas ou assuntos, 

tudo poderá ser discutido e decidido em reunião coletiva. Será presidida/coordenada pelo 

diretor da escola, em sua ausência pelo supervisor pedagógico. Para cada reunião deverá 

ser elaborada uma ata ou registro que contenha as discussões e decisões, e que deverá ser 

assinada por todos os presentes. 

 

Normalmente um dia antes da reunião/coordenação coletiva, uma vez por semana, 

é realizada uma reunião preliminar entre direção, coordenação e equipe administrativa. 

Esse momento tem como objetivo planejar a reunião coletiva com os professores e 

estabelecer conexão entre as esferas administrativa e pedagógica e é destinado à discussão 

e à deliberação de demandas relacionadas ao funcionamento administrativo da UE e suas 

possíveis relações com os demais setores.  
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Organização curricular 

 

A organização curricular do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo está 

em consonância com a versão atualizada do Currículo em Movimento da SEEDF. Essa 

base é alicerçada para que os estudantes se tornem leitores críticos que desvelam as 

realidades diversas, presentes em textos de diversos gêneros textuais, e são capazes de 

estabelecer relações de lógica e sentido. Para isso, a equipe pedagógica entende que a 

tarefa de desenvolver essas habilidades é responsabilidade de todos os professores da 

escola e não somente daqueles de alguns componentes curriculares. 

 

Assim, os componentes das quatro áreas que compõem o Currículo (linguagens, 

matemática, ciências da natureza e ciências humanas) devem ser trabalhados 

considerando as dimensões em que se subdividem, bem como os eixos transversais e 

integradores. Dessa forma, a autonomia do estudante é favorecida na construção do 

conhecimento escolar, científico e social, uma vez que interdisciplinaridade e a 

contextualização dos conteúdos visa à promoção da autonomia e da formação de cidadão 

críticos. 

 

Para o ano de 2020, a seleção dos conteúdos das disciplinas e o respectivo 

planejamento de cada ano/etapa de turmas regulares são feitos anualmente e ajustados, de 

acordo com a necessidade, bimestralmente e têm como objetivo reavaliar o processo de 

aprendizagem de cada estudante em relação a cada turma. Por esse motivo, para o 

processo de planejamento, foi desenvolvido, pela equipe pedagógica, um sistema de 

formulários eletrônicos.  

 

Esse sistema funciona com as seguintes etapas: 

a. durante a coordenação, o professor se reúne com outros professores da 

mesma disciplina e juntos discutem o conteúdo; 

b. um professor de cada disciplina acessa o sistema e preenche o formulário, 

de acordo com o combinado com os outros professores, e o envia; 

i. ao preencher o formulário, o professor informa os dados do 

planejamento, juntamente com um endereço de e-mail; 
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ii. em cada etapa do planejamento, o professor seleciona opções 

correspondentes ao conteúdo e às ações pedagógicas de maneira 

facilitada, em relação ao procedimento tradicional, contudo 

fidedigna em relação ao Currículo em Movimento e às Diretrizes 

de Avaliação da SEEDF; 

iii. ao final de cada etapa, o professor pode, caso deseje, inserir 

conteúdos ou procedimentos complementares correlatos, mas não 

expressos explicitamente nos documentos oficiais da SEEDF; 

iv. ao concluir o planejamento pedagógico bimestral, o professor 

recebe via e-mail uma cópia do documento. 

c. o supervisor pedagógico, juntamente com os coordenadores, avalia o 

planejamento realizado e verifica se será necessário realizar algum ajuste 

ou não; 

d. os planejamentos bimestrais são reunidos e disponibilizados para toda a 

equipe pedagógica da escola, para referência, publicidade e possíveis 

interações inter e/ou multidisciplinares de ações pedagógicas; 

e. ao longo do bimestre, as ações pedagógicas e os conteúdos previstos nos 

planejamentos são reavaliados e, durante os conselhos de classe, a equipe 

pedagógica, juntamente com os estudantes, por meio dos formulários 

eletrônicos de pré-conselho, avaliam as aprendizagens propostas para o 

bimestre; 

f. durante o conselho de classe de final de bimestre, são propostas possíveis 

ações interventivas pedagógicas e/ou ajustes nos planejamentos 

bimestrais. 

 

Enfatiza-se, que em cada etapa da organização curricular do Centro de Ensino 

Fundamental Miguel Arcanjo, os conteúdos e os eixos integradores de cada 

etapa/modalidade visam à promoção de ações pedagógicas/projetos que promovam 

educação para a diversidade, a sustentabilidade e os Direitos Humanos, por meio da 

contextualização e do alinhamento com o Currículo em Movimento e das Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF. A facilitação do processo de planejamento bimestral tem como 

objetivo principal direcionar o foco para a avaliação e ajuste dos processos de 

aprendizagem. 
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Plano de ação para a implementação da Proposta 

Pedagógica 

 

Durante a Semana de Planejamento Pedagógico, realizada entre os dias 03 e 07 de 

fevereiro de 2020, uma das atividades pelas quais passou a equipe pedagógica do CEF 

Miguel Arcanjo foi uma oficina na qual os professores se familiarizaram com a 

ferramenta de planejamento de projetos Canvas. Em termos gerais, trata-se de uma 

ferramenta de planejamento estratégico que permite o planejamento e a execução de 

projetos novos ou o ajuste de projetos já existentes por meio de mapas visuais formados 

por blocos. Neles estão representadas as ideias que são ordenadas e definem a forma como 

o projeto será operacionalizado. Isso é feito por meio da definição dos processos e seus 

respectivos objetivos, o que permite a análise e a visualização do modelo de atuação e 

das etapas necessárias para sua conclusão. 

 

A seguir está o modelo que foi utilizado durante a oficina com os professores: 

 

 

Essa oficina foi importante porque permitiu aos professores visualizar as etapas e 

os objetivos que serão desenvolvidas de forma mais dinâmica. O Canvas apresentado aos 

professores foi adaptado para representar os diferentes objetivos de aprendizagem e sua 



35 
 

subsequente avaliação. Ao preencher o Canvas, os professores puderam pensar de forma 

integrada em objetivos, metodologia e atividades e na avaliação ao longo de todo o 

processo. 

 

Essa experiência foi importante para demonstrar a importância de que a equipe 

pedagógica esteja alinhada pois dá visibilidade e coerência ao projeto. Além disso, ilustra 

de forma mais acessível que para que um projeto que envolve uma estrutura grande como 

uma escola tenha sucesso, vários atores precisam trabalhar em conjunto para 

desempenhar seus papeis de forma harmônica.  

 

Dessa forma, para viabilizar a implementação da Proposta Pedagógica do Centro 

de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, decidiu-se pela estratégia pedagógica de 

realização de projetos, tal qual a oficina realizada com os professores durante a Semana 

Pedagógica de 2020. Eles estão relacionados e especificados no item “Desenvolvimento 

e realização de projetos”. Os detalhes referentes a objetivos, metas, indicadores, 

responsáveis, prazos e recursos necessários são identificados em cada projeto.  
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Acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica 

 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo será 

avaliada coletivamente pela equipe pedagógica da escola e pela Comissão Organizadora 

(composta por diretor, vice-diretor, supervisor pedagógico, coordenares pedagógicos, 

orientador educacional, sala de recursos, servidor da Carreira de Assistência à Educação 

e outros profissionais da escola) ao longo de todo o ano letivo. Essa avaliação ocorrerá 

com periodicidade variável e se dará especificamente: 

• Durante a semana de planejamento e coordenação pedagógica, na primeira 

semana de cada ano letivo; 

• Durante as coordenações coletivas ao menos uma vez por bimestre; 

• Ao longo do processo de revisão da Proposta Pedagógica, realizada pela Comissão 

Organizadora em cada ano letivo. 

 

Além disso, no Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, a equipe entende 

que a avaliação deve acontecer ao final da realização de cada ação envolvendo corpo 

docente e discente, auxiliares de educação, coordenação pedagógica e direção da escola, 

de acordo com a natureza de cada situação. No início de cada ano letivo, deve acontecer 

uma avaliação sistemática com a participação de toda a comunidade escolar com vistas a 

avaliar se os objetivos e as metas definidos foram alcançados no ano anterior e apresentar 

propostas para a reavaliação e execução da Proposta Pedagógica vigente do CEF Miguel 

Arcanjo. 

 

A avaliação, portanto, tem como objetivo identificar “em que medida os 

resultados alcançados até então estão próximos ou distantes dos objetivos propostos e, 

se possível, descobrir as razões desta proximidade ou distanciamento, para permitir que 

o novo planejamento a ser realizado possa resolver os problemas com mais precisão. 

Isto serve tanto para avaliação institucional quanto para a avaliação de aprendizagem”, 

(Souza, 1995). 
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Por fim, o processo de revisão será registrado pela Comissão em documento 

específico e/ou por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e deverá ser resumido no 

tópico “Histórico” dessa Proposta Pedagógica. 

Desenvolvimento e realização de projetos 

 

Parte Diversificada - PD 

 

Apresentação: 

A Lei 9.394/96 apresenta nominalmente a expressão "parte diversificada" e tal 

expressão deve ser compreendida como um respeito à diversidade situacional dos 

estabelecimentos escolares, aos modos autônomos e contextuados de se compor os 

componentes curriculares.  

Ela representa também um momento de múltiplas possibilidades de organização 

curricular em vista de objetivos expressos na lei e nas diretrizes curriculares nacionais e 

que, materializados num ordenamento coerente e flexível da organização curricular por 

meio dos projetos pedagógicos que conduzem a processos de formação da cidadania e de 

qualificação para o trabalho. 

Desta forma, o intuído para os PDs é utilizá-los como aporte para que os 

estudantes possam desenvolver suas atividades pedagógicas tais como, dever de casa, 

trabalhos, pesquisas, dúvidas etc. uma vez que nem sempre esse estudante tem a sua 

disposição um adulto que possa auxilia-los no estudo por situações de escolarização da 

própria família, ou situação relacionada a rotina de trabalho exaustivos dos responsáveis. 

 

Objetivo: viabilizar a “Parte Diversificada” por meio da inserção de conteúdos 

complementares ao Currículo em Movimento da SEEDF, nos termos da Lei 9.394/1996. 

 

Ações: especificadas no planejamento bimestral de cada professor de PD. 

 

Meta: inserir, no ano letivo corrente, novos conteúdos integrados ao Currículo em 

Movimento da SEEDF para tornar a aprendizagem mais contextualizada. 
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Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores de PD, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos necessários: a serem especificados durante os planejamentos bimestrais dos 

professores. 

 

 

Projeto Sala ambiente 

 

Apresentação: 

O sistema de Sala Ambiente consiste em cada disciplina possuir sua própria sala. 

Os alunos trocam de sala, ao invés do professor mudar de sala toda vez que a aula acabar. 

É possível, portanto, que os professores ambientem suas respectivas salas com cartazes, 

murais e outros materiais didáticos. 

 

Objetivo: personalizar o ambiente da sala de aula de acordo com cada disciplina. 

 

Ações: caracterizar o espaço da sala de aula de acordo com cada disciplina. 

 

Metas: caracterizar, no ano letivo corrente, cada sala de aula de acordo com a disciplina 

ali ministrada. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, estudantes, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 
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Recursos Necessários: a serem especificados durante os planejamentos bimestrais dos 

professores. 

 

Planejamento Projeto Habilite-se 

 

Apresentação: com o objetivo de trabalhar habilidades básicas nos estudantes, os 

professores do CEF Miguel Arcanjo se reuniram durante a Semana Pedagógica de 2020 

para delinear um projeto que resolvesse esse problema. Tal projeto foi desenvolvido com 

a metodologia Canvas. 

 

Planejamento Regralizar 

 

Apresentação: com o objetivo de trabalhar regras de convívio e funcionamento da escola 

com os estudantes e a comunidade escolar, os professores do CEF Miguel Arcanjo se 

reuniram durante a Semana Pedagógica de 2020 para delinear um projeto que resolvesse 

esse problema. Tal projeto foi desenvolvido com a metodologia Canvas. 
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Projeto Reforço Horário Residual 

 

Apresentação: 

Os professores que possuem carga horária residual realizam aulas de reforço para 

os alunos que necessitam de acompanhamento em disciplinas nas quais eles se sintam 

confortáveis para orientá-los, mesmo que não sejam as disciplinas que eles usualmente 

ministram. 

 

Objetivo: Acompanhamento pedagógico dos estudantes. 

 

Ações: Auxiliar nas tarefas de casa, complementar com aulas de reforços. 

 

Metas: Aumento da eficácia da aprendizagem e acompanhamento escolar até o final do 

ano de 2019. 
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Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: a serem especificados durante os planejamentos bimestrais dos 

professores. 

 

Projeto Promoção de Eventos Pedagógico-culturais 

 

Apresentação: 

Problemas como o fracasso escolar decorrente das dificuldades de aprendizagem 

de leitura e escrita, a baixa autoestima e violência na comunidade, impedem a formação 

de um cidadão tido como “pleno, que consegue exercer, de forma integral, os direitos 

inerentes à sua condição” (PPP CARLOS MOTTA).  

O desenvolvimento de Eventos Culturais visa resgatar talentos entre os estudantes, 

desenvolver e estimular habilidades nas diversas linguagens fomentando o conhecimento 

de mundo, reforçando a importância do respeito mútuo dentro do ambiente escolar e da 

vida em sociedade que resultem em conhecimentos relativos a matérias não constantes 

do currículo obrigatório como previsto na Lei Federal nº 11.998/2009. 

 

Objetivo: Oferecer outras formas de avaliação do discente que não sejam apenas provas; 

elevar a autoestima em realizar as atividades da escola; promover a autonomia e o 

protagonismo do estudante. 

 

Ações: Realizações de eventos, Feiras de Ciências, dos estados, Jogos Internos, etc. 

 

Metas: Promover ações que utilizem outros critérios diferentes das provas bimestrais e 

que possibilitam que os alunos se destaquem em outras formas de inteligência. 
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Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos necessários: Materiais de papelaria, equipamento de áudio visual, etc. 

 

Projeto Sarau Cultural 

 

Apresentação: 

O Sarau Cultural é um importante momento para integrar a comunidade escolar, 

valorizar os talentos dos estudantes, desenvolver e estimular habilidades nas diversas 

linguagens e reforçar a importância do trabalho coletivo dentro do ambiente escolar e da 

vida em sociedade. 

O principal objetivo é desenvolver valores que construam uma boa convivência 

em comunidade, mas também assume objetivos específicos como estimular p 

protagonismo e a auto-organização do corpo discente, o aprimoramento dos 

relacionamentos, o estímulo à expressão de diversos gêneros textuais; o desenvolvimento 

de pesquisa, a leitura e a escrita a partir da diversificação de métodos do ensino das 

linguagens, o reconhecimento do valor das produções pessoais (protagonismo cultural); 

o desenvolvimento de habilidades e procedimentos que possibilitem a organização de 

eventos e as expressões culturais. 

O Sarau tem caráter avaliativo e é desenvolvido por professores com a 

participação ativa de membros do corpo discente em todas as etapas da produção, desde 

a idealização, organização, elaboração das propostas e apresentações. Além disso o Sarau 

cultural, por ter foco na valorização da produção cultural local, prevê a participação ativa 

de membros da comunidade de São Sebastião em todas as etapas, já que a produção de 

Sarau é tradicional entre a comunidade, que conta com diversos coletivos de artistas 

envolvidos nessa temática. 
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Objetivo: Construção de boa convivência com a comunidade local; estimular o 

protagonismo estudantil;  

 

Ações: Apresentações e exposições de trabalhos voltados para o tema decidido em 

coletiva com o corpo docente e discente. 

 

Metas: Conhecer a cultura local e/ou regional; trabalhar temas transversais previsto no 

Currículo em Movimento; promover autonomia e o protagonismo estudantil. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: Materiais de papelaria, Equipamento de áudio visual, etc. 

 

Projeto Horta 

 

Apresentação: 

O projeto tem como público alvo os estudantes do ensino especial desta escola, a 

turma do Matutino da Oficina Pedagógica Socioprofissionalizante e estudantes em 

horário contrário de classes comuns.  

Através do presente projeto, estudantes da Oficina Pedagógica 

Socioprofissionalizante e os estudantes de classes comuns compartilharão do mesmo 

conteúdo e vivendo uma real inclusão escolar, e a oportunidade de conciliar teoria à 

prática, aplicando o aprendizado sobre diferentes hortaliças, ervas e temperos e como 

utilizá-los em sua alimentação no dia.  

Além das atividades desenvolvidas no ambiente escolar, também são previstas 

atividades formativas na Horta Comunitária Girassol, localizada no Morro Azul, que 

complementa os aprendizados referentes ao cultivo e consumo de alimentos saudáveis. 
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Objetivo: Inclusão real nas principais atividades voltadas para o dia a dia do estudante; 

Desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e cuidado com as tarefas cotidianas; 

desenvolvimento de coordenação motora fina. 

 

Ações: Plantio, cuidado e venda dos produtores para manutenção da oficina. 

 

Metas: Desenvolvimento do senso de responsabilidade para as tarefas do dia a dia; 

Trabalho com vendas e manipulação de dinheiro. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: Insumos para horta, sementes ou mudas, fermentas para plantio 

e cultivo. 

 

Projeto Saída Pedagógica de Campo 

 

Apresentação: 

Apesar de passar grande parte do tempo na sala de aula, o aluno também pode 

aprender fora dela. O alvo dessa proposta é o de promover atividades no ambiente externo 

à sala de aula e à escola, com o intuito de diversificar a rotina do discente, permitindo que 

este seja autor de seu próprio conhecimento e vivencie o que aprendeu. Numa experiência 

extraclasse é possível que o estudante possa simbolizar, perceber e compreender o mundo 

e suas diversidades, estruturar seu modo de pensar e agir e contribuir na criação de sua 

identidade e autonomia. Esses aspectos contemplam o percurso formativo do Currículo 

em Movimento da SEDF e desperta o interesse do aluno, ou seja, possibilitará que o 

estudante possa desenvolver perspectivas e traçar objetivos e lutar para realizar sonhos 

em sua vida adulta. 
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Objetivo: Vivenciar a aprendizagem fora da sala de aula tornando-a mais lúdica e 

prazerosa e possibilitar ampliação do conhecimento de mundo que os alunos em 

vulnerabilidade social não possuem acesso. 

 

Ações: Saída de campo como Planetário, Feira do Livro, Bienal do Livro, Parque 

Nacional, Cinema etc. 

 

Metas: Realização dessas atividades conforme oportunidades e demanda solicitadas pela 

comunidade escolar. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: Frete de ônibus, custeio de ingressos etc. 

 

Projeto Esporte na Escola 

 

Apresentação: 

Professores de Educação Física oferecem treino das diversas modalidades de 

esporte conforme a sua disponibilidade em horários extras ou complementares aos da 

coordenação individual, com uma periodicidade definida pelos seus integrantes. O 

objetivo do projeto é de valorizar a prática desportiva, de oferecer crescimento 

socioeducativo, bem como despertar o interesse do educando para alguma modalidade 

esportiva. Desta forma o projeto prevê a realização de campeonatos dentro e fora da 

unidade escolar com valorização da autonomia e auto-organização dos estudantes. 

 

Objetivo: Promover interação entre os estudantes; promover o interesse esportivo e o 

sentimento de pertencimento; Aprendizagem relacionadas a convivência em grupo, 

vitória, derrota e respeito ao próximo. 
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Ações: Participação de torneios como os promovidos nos intervalos dos estudantes, Jogos 

Internos da Escola, Jogos Regionais e Distritais. 

 

Metas: Incentiva a prática desportiva, um dos principais atrativos dos estudantes, 

cuidados com a saúde e comportamento pré e pós jogos etc. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores de Educação Física, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: materiais desportivos, frete de ônibus etc. 

 

Resgate dos Responsáveis 

 

Apresentação: 

A LDB estabelece que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

Dessa forma, o objetivo dessa iniciativa é o de resgatar os pais/responsáveis dos 

estudantes para um papel mais ativo dentro da sua educação. Para ampliar esse elo entre 

escola, família e estudante, propõe-se encontros regulares como, reunião de entrega de 

notas, oficinas, palestras, workshops, dia da família na escola e outras atividades que 

envolvam a comunidade escolar como um todo, bem como conversar com a equipe 

docente, orientação educacional, psicopedagogo, coordenação e direção para juntos 

assegurar a individualidade prezando pela qualidade do ensino. Esses encontros 

acontecerão preferencialmente aos sábados, observando-se que se trata de uma 

comunidade que apresenta dificuldades de comparecimento durante a semana. 
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Objetivo: Resgatar a presença dos responsáveis no acompanhamento da vida escolar dos 

estudantes e deliberações que envolvam a comunidade escolar. 

 

Ações: Promoção de palestras, oficinas, e solicitação de apoio do Conselho Tutelar no 

intuito de apoio. 

 

Metas: Palestra e formações para o responsáveis; Oficinas produzidas pelos próprios 

responsáveis na escola etc. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: Materiais de papelaria, Equipamento de áudio visual etc. 

 

Educação Profissional/Pronatec/CEF Miguel Arcanjo 

 

Apresentação: 

Trata-se de um projeto que tem como objetivo explorar a parceria entre o CEF 

Miguel Arcanjo e o Educação Profissional/Pronatec a fim de proporcionar à comunidade 

escolar a prestação de serviços de orientação, atendimento especializado (enfermagem, 

nutrição odontologia etc.), oficinas e palestras. As atividades são realizadas pelos 

estudantes dos cursos técnicos do Educação Profissional/Pronatec, sendo todas 

devidamente supervisionadas pelos professores responsáveis pelos cursos e disciplinas. 

Dentro do contexto de Educação Básica, o projeto visa trabalhar com temas 

transversais proporcionando discussões e reflexões que levem o discente a aprendizagem 

de boas práticas não contempladas nos conhecimentos relativos às matérias, mas não 

menos relevantes para uma formação plena que também educa para a vida. 

Em contrapartida, a atividade também possibilita aos participantes dos cursos 

técnicos promovidos pelo Pronatec a prática dos conhecimentos sobre os princípios e 
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fundamentos da qualidade no atendimento à comunidade visando à educação para a 

saúde, o respeito à individualidade, o incentivo à autonomia, a independência e o estímulo 

à capacidade funcional com vistas à garantia da qualidade de atuação profissional. 

Objetivo: Oferecer ensino profissionalizante técnico na área de Saúde como 

enfermagem, nutrição e odontologia. 

Ações: Práticas a serem realizadas com os alunos do ensino regular como por exemplo, 

hábitos de saúde bucal, ações comunitárias locais. 

 

Metas: Atender o maior número de estudantes do ensino regular dando ênfase nos 

estudantes do 6º e 7º anos.  

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: a serem especificados durante os planejamentos bimestrais dos 

professores. 

 

Projeto Revista Geográfica e Histórica 

 

Apresentação: 

Este projeto visa proporcionar ao aluno uma experiência diferenciada de 

construção de aprendizagem, dentro das aulas de PD, que lhes possibilitem serem agentes 

ativos diante do conteúdo proposto e assim contribuir para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem, da capacidade de compreensão mais adequada da realidade social na qual 

está inserido, inclusive levando-os a estender esse entendimento a outros contextos 

diferenciados, no tempo e no espaço. Justifica-se também na articulação entre teoria e 

prática na convicção que o verdadeiro saber é construído dessa forma, observa-se a 

importância dessa vivência na vida do docente. 
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Objetivo: Construir uma perspectiva própria da história conforme o conteúdo é 

trabalhado possibilitando ao estudante observar a realidade social na qual está inserido. 

 

Ações: recorte e colagem de situações cotidianas as quais vem acontecendo ao longo do 

ano letivo sob a perspectiva histórica aos quais são feitas associações com aspectos sócio-

político-econômicos; redigir um texto sobre os fatos de forma impessoal. Verificações de 

escrita e interpretação de texto; 

 

Metas: Incentivar o protagonismo estudantil na construção do próprio conhecimento. 

Construir uma perspectiva história que ajude o estudante a entender o que ele vive no 

momento presente. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do bimestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações/conselhos de classe. 

 

Responsáveis: professores de PD, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos Necessários: a serem especificados durante os planejamentos bimestrais dos 

professores. 

 

Educação para as Relações Étnico-raciais 

Apresentação  

Até o momento, o CEF Miguel Arcanjo não possui em sua Proposta Pedagógica 

– PP, uma iniciativa relativa à Lei 10.639/2003, apesar de o mesmo propor uma educação 

humanizada e comprometida com uma formação cidadã. Sabemos que o documento, por 

si só, não garante a efetivação das propostas escritas, que o mais importante é o cotidiano, 

as práticas e as relações entre os/as envolvidos/as no processo educativo, sejam estudantes 

professores, colaboradores, famílias e membros da comunidade.   

Vale informar que atualmente (2019) a comunidade da escola CEF-MA-DF é 

composta por 40 professores/as; 1.200 estudantes (divididos em dois turnos (manhã e 
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tarde), 600 na parte da manhã e 600 na parte da tarde – faixa etária indo de 11 anos a 16 

anos de idade oriundos de famílias predominantemente parda, de acordo com o que a 

secretária da escola e a supervisora administrativa perceberam ao observarem como os/as 

responsáveis preenchem esta informação na ficha de matrícula, e 10 servidores no corpo 

técnico.  

Portanto delineia-se a necessidade de iniciar a temática das relações étnico-raciais 

no âmbito escolar do CEF Miguel Arcanjo (DF), potencializando assim força da Lei 

10.639/03 – Lembro que a Lei 11.645/08 veio atualizar a anterior, acrescendo a temática 

indígena para as relações étnico-raciais. Reconheço sua importância, mas opto por utilizar 

a nomenclatura de 2003, pelo seu teor de conquista dos movimentos negros que há muito 

lutavam por visibilidade de suas histórias e culturas na educação brasileira – trazendo 

efetividade às Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana.  

Esse projeto valorizará as lutas de combate ao racismo; coloca o CEF-MA-DF na 

rota dos debates que valorizam a democracia; por ser uma proposta que trará trabalho 

coletivo, acaba ampliando o conceito, o sentido e a prática da democracia e por ser 

proposto para ser desenvolvido ao longo do período escolar, o projeto trará mais 

oportunidades para se enfrentar as tensões que envolvem as relações étnico-raciais na 

escola e efetivar transformações e amadurecimento sobre os direitos humanos e igualdade 

social.  

Desse modo, a pesquisa terá uma parte propositiva algumas ações. Uma que 

reestruturará disciplina chamada Parte Diversificada – PD em uma disciplina voltada para 

Educação para as Relações Étnico-Raciais (tema transversal exposto no Currículo em 

Movimento da SEEDF) a ser ministrada por um professor exclusivo com formação na 

área dada a relevância do tema para a comunidade escolar e que vive essa realidade por 

meio da violência, da invisibilização dos sujeitos e da negligência de direitos. Está 

iniciativa está amparada na Lei Federal 10.639/2003.  

O componente curricular de Parte Diversificada funciona, hoje, distribuída entre 

professores de diversas áreas e cada um/uma escolhe que projeto desenvolve nas aulas. A 

carga semanal da componente curricular é de três horários semanais para cada turma da 

escola, sendo divididos em PD1, PD2 e PD3. A outra parte propositiva se refere à 

aproximação da escola com pontos de cultura da comunidade de São Sebastião. 

Com a pesquisa desenvolvida, pensa-se em propor à Regional de Ensino de São 

Sebastião, a partir da inclusão da proposta registrada no PP, que dediquemos PD1 para 



51 
 

Educação Para Relações Étnico-Raciais, em que se estabeleça um/uma professor/a 

responsável pelo projeto/disciplina com experiência na área através de formações na 

EAPE e/ou instituições de ensino superior certificada pela Secretaria de Educação do DF. 

Dedicar uma disciplina ao Ensino de História da África e afro-brasileira, de 

maneira isolada, não resolveria a demanda de reparar antigos silenciamentos diante deste 

assunto, por isso propõe-se a segunda ação que estará diretamente ligada à primeira. 

Refere-se a aproximação da escola aos pontos de cultura negra da cidade, como por 

exemplo, o Instituto Congo Nya e outro coletivo que tenha como formação identitária 

elementos culturais afro-brasileiros. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:  

A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos 

pedagógicos, no cumprimento do exigido pelo Art. 26A da Lei 9.394/1996, permite que 

se valham da colaboração das comunidades a que a escola serve, do apoio direto ou 

indireto Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana de estudiosos e do 

Movimento Negro, com os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão 

formas próprias de incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive em conteúdos 

de disciplinas, as temáticas em questão. (BRASIL, 2004) 

Como podemos lutar por uma comunidade escolar livre do racismo, se não 

conhecermos e valorizarmos a nossa história e de nossos ancestrais? Que estratégias ou 

recursos podemos usar para atrair a atenção da comunidade escolar para a necessidade 

em educarmo-nos para as relações étnico-raciais? Como pensar estas estratégias sem 

considerar quem já atua na comunidade há anos, com a proposta de educar para as 

relações étnico-raciais?   

É possível que haja interação da ONG com o ensino de história, pois a 

aproximação desta com os/as estudantes permitirá a eles a percepção de presente-

passado-presente, visto que a proposta de atividades pedagógicas – produção de 

fotografias e vídeos – se dará em torno do cotidiano da comunidade, das manifestações 

culturais, em uma abordagem da história do tempo presente e as noções de memória.   

OBJETIVOS  

Geral 
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Construir um projeto de educação para as relações étnico-raciais que envolva o 

ensino de História e a comunidade escolar ao longo do período letivo do Centro de Ensino 

Fundamental Miguel Arcanjo, de São Sebastião, Distrito Federal.   

Específicos 

- Realizar pesquisa diagnóstica para registrar o que já existe de práticas antirracistas na 

escola e na comunidade. 

- Criar e desenvolver estratégias para implementar o projeto de educação para as relações 

étnico-raciais por meio da disciplina Parte Diversificada (PD) – existente no Projeto 

Político Pedagógico da escola – e articulá-la com o ensino de História. 

- Pensar a disciplina de PD – Parte Diversificada – voltada para a Educação para as 

relações étnico-raciais, como recurso para entendermos a necessidade de transformação 

social, no sentido de respeito à diversidade e a reflexão da consciência necessária ao 

desejo de mudança. 

Ações 

Destinar carga horária da disciplina Parte Diversificada – PD para Educação para 

Relações Étnico-raciais – ERER. Com esta disciplina voltada para a ERER, 

conseguiremos desenvolver projetos junto a pessoas da comunidade que já atuam com 

esta proposta, que contribuirão para a realização de oficinas pedagógicas que tenham uma 

proposta diferenciada, pautada na positivação das histórias e das culturas africanas e afro-

brasileiras, no sentido de educar nossos/as estudantes para saberem conviver com as 

diferenças de maneira respeitosa e empática, numa perspectiva da interculturalidade. 

 

Metas 

Construir para o ambiente escolar, uma visão de mundo capaz de reconhecer os 

silenciamentos e invisibilidades em torno da contribuição dos povos negros e dos povos 

originários para a formação da sociedade brasileira e de como estes silenciamentos e 

invisibilidades refletem no cotidiano em diversas formas de violência, como bulling e 

discriminações das mais variadas formas.  

Re(pensar) sobre que escola somos, da maneira como nos organizamos e, que 

escolas queremos ser, ao nos dedicarmos a educar para as relações étnico-raciais.  

Caminhar para a formação de uma identidade com o respeito e o aprendizado 

baseados nos preceitos da consciência histórica, onde nos demos conta de que o passado 
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reflete sobre o presente que por sua vez reverbera no futuro. E crianças e jovens 

estudantes conscientes do seu protagonismo social formam-se cidadãos e cidadãs que 

reconhecem sua responsabilidade consigo e com o meio. 

Estabelecer diálogo com pontos de cultura da comunidade de São Sebastião que 

já se identificam como construtores de saberes em torno da ERER, como por exemplo o 

Instituto Congo Nya e o Sebas Turística.  

Indicadores 

- Atividades realizadas pela equipe pedagógica ao longo do ano letivo em atendimento 

à Lei 10.139/2003. 

- Avaliação Diagnóstica e Autoavaliação para verificação de mudança no padrão de 

comportamento/pensamentos dos estudantes. 

Responsáveis 

Professores graduados em História com entendimento sobre a Lei 10.639/2003. 

Prazos 

Durante todo o ano letivo, tendo como marco temporal a semana do Vinte de 

Novembro – Dia da Consciência Negra.  

Recursos necessários 

Professores/as com formação em História; Recursos financeiros para a 

remuneração de oficineiros/as que contribuirão para um efetivo aprendizado em torno da 

positivação da história e culturas africanas e afro-brasileiras, utilização de transporte 

escolar.  

 

Avaliação diagnóstica - Pré-requisito 

 

Apresentação: ao longo da realização da Prova Diagnóstica da SEDF, entre os anos de 

2017 e 2019, foram detectados problemas relacionados a pontos específicos de 

aprendizagem, em Matemática e Língua Portuguesa, em estudantes dos 6º e 8º anos – o 

escopo dessa avaliação. A série histórica anteriormente mencionada evidencia que tais 

problemas perduram e estão diretamente relacionados. A equipe pedagógica do CEF 

Miguel Arcanjo se reuniu, durante a semana pedagógica de 2020, discutiu o problema e 

buscou uma solução que envolvesse os esforços de todos para a solução. O resultado 
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dessas discussões foi formatado nesse projeto, que é uma proposta de enfrentamento ao 

problema. 

 

Objetivo: mobilizar todas as disciplinas para resolver as dificuldades apontadas no 

resultado da Prova Diagnóstica (2017 – 2019). 

 

Ações:  

1. diagnosticar as dificuldades apontadas nos resultados da Prova Diagnóstica (2017 – 

2019) nos estudantes do CEF Miguel Arcanjo (os estudantes dos 6º, 7º e 8º serão 

testados com exames referentes às dificuldades registradas no resultado da Prova 

Diagnóstica referente ao 6º ano [Bloco A]; os estudantes dos 8º e 9º com as 

dificuldades referentes aos resultados da Prova Diagnóstica do 8º ano [Bloco B]);  

2. reunir o grupo de professores para analisar os dados do diagnóstico e traçar o plano 

de atividades, para todas as disciplinas, a ser realizado ao longo do semestre; sugestão: 

cada disciplina se reúne, durante a coordenação específica, para elaborar/adaptar  uma 

atividade relacionada ao tópico a ser trabalhado para os blocos A e B; cada professor 

aplica uma atividade semanal em sua disciplina, num dos horários normais de aula; 

os resultados são apresentados à coordenação e discutidos durante a reunião coletiva 

semanal; 

3. avaliar os resultados obtidos e verificar a necessidade de continuidade ao final do 

semestre. 

 

Metas: eliminar, ou reduzir, as dificuldades apontadas no resultado da Prova Diagnóstica 

(2017 – 2019) até o final de 2020. 

 

Indicadores: avaliação de aprendizagem realizada ao longo do semestre por cada 

professor; avaliação em conjunto, realizada pela equipe pedagógica, ao longo das 

coordenações específicas e coletivas. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação semestral. 
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Recursos necessários: a serem especificados durante os planejamentos pedagógicos com 

os professores. 

 

Formulários Eletrônicos e Sala de Aula Virtual 

 

Apresentação: ao longo dos anos, a escrituração de documentos e toda a burocracia 

inserida no processo pedagógico tem sido um dos responsáveis por diminuir a atenção 

dos professores e coordenadores das ações em sala de aula. Ademais a necessidade de 

dedicação ao preenchimento desses documentos várias vezes desencoraja o 

desenvolvimento de projetos que envolvam a inter e a multidisciplinaridade. O presente 

projeto materializa ações que visam a empregar as ferramentas das Tecnologias da 

informação e comunicação (TICs) para tornar mais fácil e interativo o processo de 

planejamento pedagógico. 

 

Objetivo: tornar a escrituração e o planejamento de projetos, processos e documentos 

mais objetiva, dinâmica e fácil.  

 

Ações:  

1. Estudo dos processos realizados por professores, coordenadores e demais 

membros da equipe pedagógica do CEF Miguel Arcanjo; 

2. Levantamento e posterior digitalização dos documentos que normalmente são 

preenchidos a mão;  

3. Delineamento de planos de transição para formulários eletrônicos e relatórios de 

resultados;  

4. Criação de sala de aula virtual para treinamento e feedback dos profissionais 

envolvidos nos processos; 

5. Agilização de processos que dependem da ação de mais de uma pessoa;  

6. Redução do uso de papel e materiais impressos. 

 

Metas: implementar as ações anteriormente listadas até o final do ano letivo. 

 

Indicadores: avaliação institucional realizada bimestralmente com os envolvidos nos 

processos para aferir a eficácia do projeto. 
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Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação anual. 

 

Recursos necessários: internet no ambiente escolar, computadores, dispositivos de 

acesso à internet (smartphone, tablet, notebook etc.); um momento a cada semana durante 

as coordenações para discutir e alinhar a equipe pedagógica. 

 

Cronogramas do programa Escola em Casa 

 

Apresentação: tendo em vista a pandemia de Covid-19 que assolou o mundo e forçou a 

suspensão das aulas presenciais, o governo do Distrito Federal elaborou o programa 

Escola em Casa como uma das possibilidades de transmitir os conteúdos para os 

estudantes. O presente projeto tem como objetivo auxiliar os professores do CEF Miguel 

Arcanjo no processo de planejamento e a execução das ações e atividades em 

concomitância ao programa Escola em Casa e também em concordância com o disposto 

na Portaria nº 120, de 26 de maio de 2020. 

 

Objetivo: planejar e materializar as ações do programa Escola em Casa DF no CEF 

Miguel Arcanjo. 

 

Ações:  

1. Estudo da programação do projeto Escola em Casa DF. 

2. Elaboração do cronograma individual por disciplina e ano/etapa com período e 

conteúdos da 1º até a 30ª semana. 

3. Planejamento e teste de formulário eletrônico com os seguintes dados estruturados 

por ano/etapa: professor(a); turma; área do conhecimento; período e conteúdos; 

atividades; data em que o(a) professor vai prestar tutoria online. 

4. Formação com o grupo de professores/equipe pedagógica do CEF Miguel Arcanjo 

para a utilização do formulário de planejamento. 

5. Preenchimento com o plano semanal de ações por parte dos professores de acordo 

com a carga horária específica de cada disciplina. 
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6. Verificação dos dados recebidos e formatação das planilhas com os dados 

recebidos dos formulários (equipe pedagógica: coordenadores, supervisão 

pedagógica, direção). 

7. Divulgação das atividades para os estudantes: whatsapp, site do CEF Miguel 

Arcanjo, aplicativo SISPAE. 

8. Disponibilização dos materiais impressos/digitais para a realização das atividades. 

9. Encontro via teleconferência para planejamento das próximas atividades e 

avaliação do processo. 

 

Metas: implementar as ações anteriormente listadas em paralelo ao programa Escola em 

Casa. 

 

Indicadores: avaliação periódica (semanal/quinzenal/mensal) das ações executadas com 

os envolvidos nos processos para aferir a eficácia do projeto. 

 

Responsáveis: professores, coordenação pedagógica, direção. 

 

Prazos: plano de ação de 30 semanas. 

 

Recursos necessários: dispositivos com acesso à internet (smartphone, tablet, notebook 

etc.); reprodução de material impresso/digital para disponibilização aos estudantes; 

disposição de um momento a cada semana/quinzena para alinhamento da equipe 

pedagógica. 

 

 

Plano de Teletrabalho – Metas e Resultados  

 

Apresentação: em função da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), que 

acometeu o mundo no início de 2020, e resultou na adoção de medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, conforme o 

disposto no Decreto n.º 40.583, de 1º de abril de 2020, a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal – SEEDF implementou um plano emergencial de teletrabalho para 

garantir o funcionamento das Unidades Escolares na Rede Pública de Ensino do Distrito 
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Federal e Instituições Parceiras. Dessa forma, foi formulado o presente Plano de 

Trabalho/Metas e Resultados do Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo. 

 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO / METAS E RESULTADOS 

  

Unidade: Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo  

  

1) DEFINIÇÃO DOS INDICADORES OBJETIVOS PARA AFERIR 

RESULTADOS:  

• Indicadores de desempenho estratégico quanto: à capacidade, à qualidade, à 

proatividade, à comunicação; à resolução das metas (produtividade), diárias, 

semanais e mensais, de formas sistemáticas e através de demandas, mas, 

também,  levando-se em consideração as particularidades de cada servidor, como 

por exemplo, demandas domésticas, existentes por conta da situação vivida, 

acesso as TICs e habilidades em seus manuseios. 

2) DEFINIÇÃO E CONTROLE EFETIVO DAS METAS ESTABELECIDAS:  

• Atuar com base na resoluções de metas definidas nesse Plano de Trabalho e 

demandas atribuídas a essa Unidade de Ensino diariamente de modo que ao final 

de uma semana seja enviado ao Diretor da Escola e ao Coordenador da Regional 

de Ensino o Relatório de Atividades em Teletrabalho desempenhadas pelo 

servidor para deferimento ou indeferimento, respeitando as particularidades de 

cada um de seus integrantes. 

3) DESCRIÇÃO DA FORMA DE MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

UNIDADE:  

Para acompanhamento dos resultados do CEF Miguel Arcanjo utilizar-se-á: 

•  aplicativo "To Do" da Microsoft (Lista de tarefas/Agenda); 

• evolução de preenchimento de planilhas; 

• reuniões semanais por vídeo conferência para alinhamento e levantamento das 

metas. 

• atendimento das demandas solicitadas pela Secretaria de Educação e outros 

órgãos do DF, através de e-mail, SEI, WhatsApp, telefones. 

• atendimento (não-presencial) da comunidade escolar através da solicitação da 

UNIPLAT-SS. 
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4) DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM 

DESEMPENHADAS:  

 

Descrição da atividade Setor Quem poderá responder 

Organização documental referente as 

Prestações de Contas da Escola, 

resoluções de pendências, visitas aos 

Bancos do Brasil e BRB etc. 

Direção Raphael Seiti Miura Monforte, 

Waldemar Pereira dos Santos 

Revisão e adequação de rotinas de  

Acesso à Unidade de Ensino pela 

comunidade escolar. 

Direção Raphael Seiti Miura Monforte, 

Waldemar Pereira dos Santos 

Fiscalização da atuação e cumprimento 

de demandas dos Serviços Terceirizados. 

Administrativo, 

Direção 

Raphael Seiti Miura Monforte 

Waldemar Pereira dos Santos 

Maria Aparecida Luiz Brandão 

Marcos Lima de Oliveira Maria 

Betanha Nunes de Oliveira 

Preparação dos ambientes escolares, 

elaboração de sinalizações como regras, 

informativos, cuidados com a saúde etc. 

Pedagógico Raphael Seiti Miura Monforte 

Waldemar Pereira dos Santos 

Maria Aparecida Luiz Brandão 

Marcos Lima de Oliveira Maria 

Betanha Nunes de Oliveira 

Elaboração, sistematizações e ações a 

serem adotadas Programa Grandes 

Geradores. 

Administrativo, 

Pedagógico 

Raphael Seiti Miura Monforte 

Waldemar Pereira dos Santos 

Maria Aparecida Luiz Brandão 

Marcos Lima de Oliveira Maria 

Betanha Nunes de Oliveira 

Elaboração de futuras Formações para as  

Coordenações Coletivas da Unidade de 

Ensino. 

Administrativo, 

Secretaria, 

Pedagógico 

Raphael Seiti Miura Monforte 

Waldemar Pereira dos Santos 

Maria Aparecida Luiz Brandão 

Marcos Lima de Oliveira Maria 

Betanha Nunes de Oliveira 

Elaboração do Projeto Pedagógico 2020, 

Projetos Interventivos e ações e 

atribuições de cada um dos setores da 

escola. 

Administrativo, 

Secretaria, 

Pedagógico 

Raphael Seiti Miura Monforte 

Waldemar Pereira dos Santos 

Maria Aparecida Luiz Brandão 

Marcos Lima de Oliveira Maria 

Betanha Nunes de Oliveira 
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Estudo, sistematização e aplicações de 

Leis, Portarias, Resoluções, etc. 

relacionadas ou encaminhadas a SEEDF. 

Administrativo, 

Secretaria, 

Pedagógico 

Raphael Seiti Miura Monforte 

Waldemar Pereira dos Santos 

Maria Aparecida Luiz Brandão 

Marcos Lima de Oliveira Maria 

Betanha Nunes de Oliveira 

Elaborações de relatórios, folha de ponto, 

documentos funcionais, preenchimentos 

de planilhas etc. que fazem parte das 

demandas e rotinas administrativas da 

UE. 

Administrativo, 

Secretaria 

Raphael Seiti Miura Monforte 

Waldemar Pereira dos Santos 

Maria Aparecida Luiz Brandão 

Marcos Lima de Oliveira Maria 

Betanha Nunes de Oliveira 

 

 

5) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES EFETIVOS NA UNIDADE:  

• 02 Técnicos em Gestão Educacional - Secretariado; 

• 01 Técnicos em Gestão Educacional - Apoio Administrativo; 

• 01 Agente de Gestão Educacional 

• 03 Carreira Magistério 

• Total: 07 Servidores Efetivos na Unidade 

 

6) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES EFETIVOS QUE PODERÁ 

PARTICIPAR DO TELETRABALHO (observados os limites estabelecidos nesta 

Portaria): 07 

1. 0223.375-4 - Raphael Seiti Miura Monforte - Fone: (61) 99843- 6349 - Relatório 

de Atividade  - SEI nº 00080-00066102/2020-51 

2. 0205.241-5 - Waldemar Pereira dos Santos - Fone: (61) 98586-0530 - Relatório 

de Atividade  - SEI nº 00080-00066316/2020-28 

3. 0215.619-9 - Maria Aparecida Luiz Brandão - Fone: (61) 98152-1923 - Relatório 

de Atividade  - SEI nº 00080-00066124/2020-11 

4. 0226.524-9 - Marcos Lima de Oliveira - Fone: (61) 99171-9011 - Relatório de 

Atividade  - SEI nº 00080-00065979/2020-25 

5. 0213.286-9 - Maria Betanha Nunes de Oliveira - Fone: (61) 99155-4297 - 

Relatório de Atividade  - SEI nº 00080-00066276/2020-14 

6. 0041.181-7 - Everaldo Elias Ferreira - Fone: (61)  99235-0219 - Relatório de 

Atividade  - SEI nº 00080-00066278/2020-11 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44712047&id_procedimento_atual=44697683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007008&infra_hash=b13627b6de2e363faa80fd15b18f975aced19b457fa4e818690b1e2e32101c37
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44732691&id_procedimento_atual=44697683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007008&infra_hash=7ba697e3b1731214cf0558dfd674ae840aac1209a56218f5dd49a1af57e72e47
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44714168&id_procedimento_atual=44697683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007008&infra_hash=a8b666c0f4754f4e3829d226086c9af10a9baf6875d634f39c662f00f648cfcd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44699127&id_procedimento_atual=44697683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007008&infra_hash=28db6e6f83369bd62551fddf77626dcb49552d709a04b2d660d88a4daf18d7b8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44728603&id_procedimento_atual=44697683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007008&infra_hash=5c696b42b32a81997e3aff1da0bfcf9c9d4820a6e6da94887442f4cccebb270d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44728678&id_procedimento_atual=44697683&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110007008&infra_hash=b099e98b54454eafdc84a442d3c82bfc03e621a80e0e36b8498691e72ffd4e30
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7. 0243-30-X - Janete Santos Ferreira - Fone: (61) 99807-4609 - Relatório de 

Atividade  - SEI nº 00080-00066252/2020-65 

7) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO 

SEJAM COMPATÍVEIS COM O REGIME DE TELETRABALHO, QUE NÃO 

SEJAM CONSIDERADAS ESSENCIAIS E SUSPENSAS PELO DECRETO.  

• Não existe nenhum servidor com incompatibilidade com o regime de teletrabalho. 

8) DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ALCANÇADAS:  

• Executar de maneira satisfatória, no prazo combinado em equipe, as atividades e 

demandas lançadas diárias e semanais dentro da UE através de videoconferências, 

WhatsApp, E-mail, etc.  

9) DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A 

UNIDADE:  

1. Cumprir 100% das metas internas levantadas em reuniões coletivas da Unidade 

de Ensino; 

2. Liquidar toda a demanda acumulada da Unidade de Ensino que outrora não 

conseguiu ser resolvida; 

3. Revisão e atualização de dados, planilhas e rotinas importantes para uso no dia a 

dia da Escola; 

4. Atendimento das demandas encaminhadas para a Unidade de Ensino. 
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