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1. APRESENTAÇÃO

O projeto político-pedagógico (PPP) do Centro Educacional Darcy Ribeiro
(CEDDR) foi elaborado coletivamente com a participação da comunidade escolar
(Professores, Direção,Equipe Pedagógica, Servidores, Funcionários, Pais, Mães ou
Responsáveis e Estudantes). O PPP doano anterior foi exibido aos professores, Equipe
de Apoio à Aprendizagem (EAA), orientadores e demais membros da equipe escolar
durante os encontros na semana pedagógica, de 07 a 11 de fevereiro de 2022, paraque
possam avaliá-la e apresentar contribuições para a proposta do ano vigente. Na
primeira reunião de pais/estudantes do ano também apresentamos um resumo do PPP,
permitindo que eles possam apresentar sugestões. Desde o momento da pandemia,
seja remoto ou presencialmente, levamos à discussão, junto atodos os segmentos da
comunidade escolar, a importância e a necessidade de atualização do PPP,de essencial
relevância ao desenvolvimento das atividades da Unidade Escolar, assim elementos
constitutivos da Gestão Democrática, a Lei nº 4.751/2012. Acredita-se que essa
participação deve permear todo o processo de construção do Projeto Político
Pedagógico. A reelaboração do PPP representa o esforço coletivo de todos que fazem e
vivem o dia a dia da escola sendo o documento norteador da práxis pedagógica que se
desenvolve nas inúmeras relações e complexas mediações que acontecemno interior da
escola. No seu conjunto, o nosso projeto explicita a concepção de ser humano que a
escola pretende formar,a concepção de educação transmitida e socializada,e a
concepção de sociedade e de mundo onde a escola está inserida. Além disso, explicita
ainda ocompromisso político da comunidade escolar com a construção da escola
pública, enquantoespaço de transmissão e apropriação dos conhecimentos científicos,
artísticos e filosóficos,historicamente produzidos e sistematizados pela humanidade.
Tudo isso, fundamenta a forma como os nossos alunos aprendem e como ocorre o
processo ensino-aprendizagem,queenvolvea relação entre o sujeito que ensina, o sujeito
que aprende e o objeto a ser aprendido.

O objetivo do PPP do Centro Educacional Darcy Ribeiroé oferecer aos pais,
professores, estudantes e a todos aqueles que estão direta ou indiretamente ligados a esta
instituição,uma visão da realidade,de totalidade das práticas educacionais do processo
ensino- aprendizagem. Pelo fato de se constituir num projeto aberto que pode ser
constantemente complementado com novas contribuições enriquecedoras da prática
pedagógica, o Projeto Político Pedagógico, configura-se num conjunto de
intencionalidades e princípios,cuja efetivação em todas as suas dimensões,dependedo
engajamento o comprometimento político de todos os sujeitos que fazem parte do
funcionamento da escoladiariamente. As metas aqui propostas se efetivarão em
parceria com toda a comunidade escolar ecom o real comprometimento dos
profissionais que o elaboraram e estão envolvidos. Estaproposta tem seu fundamento na
construção de um conhecimento que não é pronto e acabado,mas que está em
permanente em avaliação e/ou reformulação, de acordo com os avanços dosprincipais
paradigmas educacionais da atualidade.

No ano de 2020, tendo em vista o contexto da pandemia mundial causada pelo
Covid-19, em que o isolamento social e a suspensão das atividades escolares presenciais
se fizeram necessários, foi proposto um plano de gestão para reorganização das
atividades pedagógicasonde foram utilizadas estratégias como a Plataforma Google
Sala de Aula (Escola em CasaDF), teleaulas e seqüências didáticas impressas para os
estudantes. A SEEDF disponibilizou um conjunto de ferramentas da Google para
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facilitar o contato e a mediação com os estudantes a distância. Foi disponibilizado
material impresso para complementar as ferramentas digitais bem como atender
estudantesque não possuem meios de acesso às Plataformas e foi mantido o trabalho de
produção deconteúdo para os canais abertos com intuito de prover mais uma opção de
apresentação deconteúdo saos estudantes. Nesse contexto, alguns projetos
pedagógicos, históricos em nossa escola,não foram executados devido a sua
inviabilidade de operacionalização por meios virtuais como por exemplo: os jogos
escolares, festa junina, feira das profissões, etc. Ao longo desse período junto com os
professores analisamos e viabilizamos novas alternativas para realização dessas
atividades para evitarmos aglomeração.

Em 2021, iniciamos no modelo virtual seguindo as orientações da SEDF para
oensino mediado por tecnologia tendo como base o documento Replanejamento
Curricular emitido pela Secretaria de Estado de Educaçãodo Distrito Federal(SEEDF).
A plataforma Google Sala de aula foi implementada para todos os estudantes, podendo
oprofessor utilizar outras ferramentas digitais que oportunizem a interação com o
estudante.Vale ressaltar que neste período, outras ferramentas de comunicação eredes
sociais do CEDDR foram utilizadas para mantermos a interlocução da escola com a
comunidade escolar.

Durante a Semana Pedagógica, ocorrida em 07 a 11 de fevereiro de 2022, o PPP
foi apresentado aos professores com vistas às reformulações necessárias para o corrente
ano. Diante do retorno 100% presencial das atividades escolares,num primeiro momento,
na oportunidade retomamos a discussão sobreo PPP com todos os professorese gestores.
A cada ano, o objetivo é fortalecer a identidade escolar revisandoas metas e objetivos
de maneira clara, definindo como a escola e outros agentes dessa comunidade
(professores, gestores, alunos, pais) podem trabalhar para alcançá-los.

Neste momento, o CEDDR juntamente com toda a comunidade escolar, assumiu o
dever de amenizar os impactos e resgatar as aprendizagens significativas que esse
período de interrupção causou nas rotinas pedagógicas. Neste contexto, debatemossobre
os indices de aprovação e reprovação, os projetos pedagógicos a serem trabalhados e
todaa organização do trabalho pedagógico proposto para 2022. A elaboração e
reelaboração do PPP é um ato processual e contínuo, realizado ao longo do ano
letivopor meio não somente das coordenações pedagógicas, reunião de pais, momentos
de escuta dos estudantes, nos conselhos de classe participativo como também
nasreuniões do conselho escolar envolvendo os representantes de todos os segmentos da
escola na participação efetiva dessa construção.

Neste ano temos a implantação do Novo Ensino Médio (NEM) e o retorno das
atividades da Educação Integral. Isso requer por parte de toda a comunidade escolar
uma análise constante quanto às expectativasdesses estudantes em relação a sua vida
estudantil e o retorno presencial a fim de planejar ações que venham ao encontro dos
seus anseios dos/as sujeitos e as diferenças sociais na escola, sua influência nos
diferentes espaços de debate e construção da identidade com os desafios para o
enfrentamento do ser cidadão.Desta forma, as atividades e ações propostas nesse retorno
presencial serão ofertadas de modo a garantir que os objetivos de aprendizagem sejam
alcançados pelos estudantes.

https://blog.conexia.com.br/gestor-educacional/
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1.1. Dados da identificação da unidade escolar

Nome da Instituição Educacional: Centro Educacional Darcy Ribeiro - CEDDR
CódigodaEscola(INEP): 53011520
Endereço completo: Quadra 31 Conjunto F - Área especial , s/nº - Paranoá/DF
CEP:71570-310
Localização:Paranoá-Distrito Federal
Telefone:(061)39017564
Data de criação da Instituição Educacional:22 de fevereiro de 1997
Reconhecimento:26/03/1997
Credenciamento:Portaria3de12/01/2004SEEDF.
E-mail:ceddarcyribeiro@gmail.com
YoutubeCEDDARCYRIBEIROPARANOÁ
Facebookhttps://www.facebook.com/ced.darcyribeiro
Instagram@ceddarcyribeiro

2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR

O Centro Educacional Darcy Ribeiro está localizado na RA VII (Paranoá). No ano
de 1957, começaram as obras da construçãode Brasília e da barragem do lago Paranoá,
assim os trabalhadores construíram uma pequena cidade, a Vila Paranoá e pouco tempo
depois, em1960,acidadede Brasília foi inaugurada. Após o término da obra, os pioneiros
permaneceram no local, e outros imigrantes ocuparam a área próxima à antiga vila, de
formadesordenada.Em1960,o acampamento abrigava cerca de três mil moradores em
800 barracos, assentados próximos à barragem do Lago Paranoá.

Em 10 de dezembro de 1964, com a Lei nº 4.545, foi criada a Região
Administrativa do Paranoá, porém, somente em 25 de outubro de 1989, com Decreto nº
11.921, foram fixados os novos limites e a transferência do assentamento para área
definitiva do Paranoá. Após afixação da Vila Paranoá, a área do antigo acampamento
tornou-se o Parque Vivencial do Paranoáaprovado pelo Conselho de Arquitetura,
Urbanismo e Meio Ambiente – CAUMA,em 1992, e instituído pelo GDF por meio do
Decreto nº 15.899/94. A cidade buscou preservar o espaço do antigo acampamento,com
a preservação ambiental e construção do Parque Vivencial, no local foram preservadas
estruturas da antiga vila, dentre elas a caixa d’água e aescadaria da Igreja São Geraldo,
construída em 1957–a segunda igreja mais antiga do Distrito Federal – tombada pela
Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal.

Em 2015, a Pesquisa Distrital por AmostradeDomicílios (PDAD) estimoua
população urbana do Paranoá em 48.020 habitantes. Atualmente, o Paranoá tem aspecto
de uma pequena cidade bem localizada e com uma avenida que corta toda cidade, com
várias quadras e praçaspara o lazer. Tem uma população, em sua maioria constituída
por imigrantes de outros estadosque acreditaram que a Capital do país poderia lhes
proporcionar um futuro promissor.A cidade possui um comércio forte, mas não tem
zona industrial, e a maioria de seus habitantes trabalha em Brasília ou no entorno do
DF.A região faz limite com outras regiões administrativas, a saber: São Sebastião, Lago
Norte, Lago Sul, Itapoã, Brasília, Planaltina e Sobradinho.

Foi dentro desse contexto que o Centro Educacional Darcy Ribeiro concebeu-se,

mailto:ceddarcyribeiro@gmail.com
http://www.facebook.com/ced.darcyribeiro
http://www.facebook.com/ced.darcyribeiro
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estando vinculado ao crescimento demográfico e a demanda da comunidade local. Em
1996, por meiodo programa “Orçamento Participativo”, a comunidade do Paranoá
definiu, como uma dasmetas, a construção de um Centro de Ensino que atendesse os
moradores das quadras 25 a 34 da cidade,bem como os moradores dos condomínios e
áreas rurais próximas.

Em 1997, no dia 22 de fevereiro foi inaugurado o Centro de Ensino 01 do Paranoá.
Na aula inaugural, contamos com a presença do então Governador, o professor
Cristovam Buarque de Holanda,que durante sua explanação explicou aos presentes que
em seu Estado de nascimento as escolas recebiam nomes de pessoas que de alguma
maneira contribuíram para melhoria da educação em nosso país e/ou nossa cidade. Na
oportunidade, o Governador comentou sobre o falecimento do professor Darcy Ribeiro,
grande colaborador da educaçãoem nosso país, ocorrido em 17 do mesmo mês. Neste
momento, um aluno chamando Ivan Guedes sugeriu ao Governador que fizesse a
mudança de nome da nossa escola, como homenagem ao ilustre professor falecido.

No dia 02 de maio de 1997, mediante o Decreto nº 18.221, de 30 de abril de 1997
publicado no DODF nº 082, o Centro de Ensino 01 do Paranoá passou a se chamar
Centro de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro. Conforme Portaria nº 195 de 02 de junho
de 2009, publicada noDODF n°111 de 10 de junho de 2009 passa a ser chamado de
Centro Educacional Darcy Ribeiro.

Gerson Miranda e Nelma Aparecida foram nomeados para a primeira gestão do
CED DarcyRibeiro. Em 1998, Cláudia Moreira e Aldeneide Conceição dos Santos
Rocha foram eleitas diretora e vice-diretora respectivamente, mas no mesmo ano
Aldeneide passou a ocupar ocargo de diretora e Sandra Basso Bonazza o de vice direção.
2010 foi o ano da última eleição da dupla e em 2013 Francisco Augusto Vasconcellos
Silva assumiu lugar que era ocupado pela vice-diretoraSandra.

No ano de 2016, após eleições diretas para Diretor e Vice-diretor do Centro
Educacional Darcy Ribeiro a professora Aldeneide Rocha e Francisco Augusto
continuaram na gestão e foram reeleitos em 2019.Em de2021, houve a prorrogação
do mandato dos atuais diretores das unidades de ensino do Distrito Federal, devido a
pandemia. A lei está passando por um processo de revisão até que tenhamos novas
informações relativas às eleições em 2023.

2.1 Caracterização Física

O ambiente administrativo e pedagógico, consta de:

13 Salas de aula
01 Sala de direção/vicedireção
01 Sala para supervisão e coordenação pedagógica
01 Salade educação integral
01 Sala de serviço de orientação educacional/apoio pedagógico
01 Sala decoordenaçãopedagógica
01 Sala dos professores
01 Sala de secretaria e administrativo
01 Cozinha
01 Almoxarifado merenda
01 Almoxarifado geral
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01 Depósito material limpeza
01 Depósito de material educação física
06 Banheiros feminino/masculin o(professores, funcionários e alunos)
01 Sala de Leitura/Biblioteca
01 Laboratório de informática
01 Laboratório de ciências
01 Quadra poliesportiva
01 Pátio descoberto
01 Espaço vivencial externo coberto

O Centro Educacional Darcy Ribeiro conta com 13 salas de aula, sendo que duas
delas só comportam no máximo 29 alunos. Desde 2012, há um sistema de câmeras
instalado em todasas dependências da escola, inclusive nas salas de aula. A escola
possui 02 banheiros para professores, que foram ampliados com 02 boxes em 2019; 02
banheiros para funcionários,reformados no início de 2020; 02 banheiros para os
estudantes (com acessibilidade) e 01 banheiro para deficientes físicos no pavimento
superior (desativado).

As salas de aula estão equipadas com uma TV LED 40”, um equipamento projetor
multimídia, caixas de som, um quadro branco dividido com quadro verde e um
ventilador. Em 2022, foram colocados aparelhos de ar condicionado e telas de projeção
removíveis em todas as salas de aula. Além disso, estão disponíveis para os professores
03 projetores multimídia e 03 projetores com tela digital. Visando a segurança física dos
estudantes e professores, as salas de aula são protegidas com grades e tela moeda. Na
sala da secretaria e administrativo são disponibilizados dois microcomputadores, com
impressora interligados, que são utilizados para a organização de toda a documentação e
escrituração escolar. Os professores contam com uma sala para coordenação e outra
como assistência onde estão dispostos materiais pedagógicos diversos tais como mapas,
figuras demonstrativas, etc. A cantina, reformada recentemente no ano 2020, é equipada
com fogão industrial, forno, geladeira e freezer, onde é preparada a merenda escolar
oferecida aos estudantes, enviada e fornecida pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE - Merenda Escolar / MEC.

2.2 Protocolos de segurança e mecanismos de proteção

A partir do retorno às aulas presenciais, o CEDDR continua adotando todos os
protocolos de segurança e proteção. Além disso, seguimos as orientações para avaliação
e condução de agregados de casos de surtos de COVID-19, conforme Nota Técnica
nº02/2022 que presenta as condutas a serem adotadas para a suspeita, notificação,
investigação, acompanhamento e encerramento de surtos de COVID-19, visando reduzir
e/ou impedir a continuidade da cadeia de transmissão do SARS-COV-2.

Medidas e procedimentos adotados

a)O uso de máscara obrigatório nas dependências da escola
b)Todos os alunos, professores e colaboradores deverão usá-la durante todo o
período inclusive nas aulas de Educação Física.

c)Há dispenser de álcool em todas as salas;
d)Hoje, a escola não pode exigir a carteira de vacinação atualizada do estudante.
e)Será mantido o distanciamento entre os alunos, na medida do possível, em todos
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os espaços da escola.
f) Incentivaremos diariamente que os alunos e professores tenham uma rotina de
higienização, lavando suas mãos frequentemente com água e sabão, além do uso
de álcool 70%, especialmente após a realização de cada atividade.

g)Será priorizada a ventilação natural do ambiente, mantendo portas e janelas das
salas sempre abertas, permitindo a circulação do ar. Não é recomendado o uso de
ar-condicionado e de ventiladores.

Responsabilidade da Família

a)Providenciar a higienização das máscaras utilizadas pelo estudante e mandar
máscara reserva na mochila;

b)Manter os cuidados recomendados, monitorar a temperatura e possíveis sintomas
c)Informar à unidade escolar sobre o surgimento de qualquer intercorrência e/ou
casos de COVID-19.

d)Impedir que estudantes com sintomas, mesmo que leves de gripe ou resfriado,
compareçam à escola.

e)Orientar os filhos para não compartilharem material ou objetos com os colegas
f) Orientar os filhos pra não retirar a máscara na porta da escola,na rua e manter o
distanciamento.

2.3 Espaços pedagógicos
2.3.1 Biblioteca/Sala de leitura

A sala de leitura da instituição de ensino é de médio porte e está aberta diariamente
nos três turnos para atendimento aos estudantes, professores e funcionários.Possui um
acervo razoável de livros didáticos, paradidáticos e literários, bem como revistas de
diversas editoras para pesquisa dos seus freqüentadores..Em 2005, mediante eleição
realizada entre os estudantes, a sala de leitura foi denominada- Biblioteca Encontro com
o Saber. Em Abril de 2014, a escola adquiriu novos livros durante a II Bienal do Livro
e da Leitura de Brasília. As funcionárias readaptadas responsáveis pela biblioteca
seguem a proposta da equipe gestora da escola dando especial atenção aos estudantes e
incentivando-os à leitura e a pesquisa.

Compete ao(s )responsável(s) pela Sala de Leitura:
1.Conhecer o material disponível no setor;
2.Organizar todo acervo bibliográfico da escola, realizando a catalogação do
mesmo;

3.Manter controle permanente dos empréstimos de materiais, comunicando à
direção eventuais desvios ou anormalidades;

4.Divulgar o acervo bibliográfico e videoteca junto aos alunos, professores e
equipe técnico-pedagógica;

5.Estimular a leitura junto às turmas com apoio pedagógico dos professores e
equipe pedagógica;

6.Colaborar com sugestões para o melhor aproveitamento do acervo bibliográfico e
videoteca da escola;

7.Orientar os alunos quanto ao uso e guarda dos livros;
8.Providenciar carteira de usuário da biblioteca para cada aluno devidamente
matriculado;

9. Atender e orientar os leitorese/ou pesquisadores;
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10. Organizar, em conjunto com a equipe gestora o horário para atendimento dos
alunos para trabalhos e pesquisas.

Quando o professor necessita de material de apoio didático da biblioteca
emprestado para usona sala de aula, este deve seguir uma rotina:

a) Ficará sob responsabilidade do professor(a)que o retirou ou autorizoua retirada;
b) Deverá ser entreguenabiblioteca após o término da aula;
c) Deverá conferir o material na chegada e saída da sala de aula e, em caso de falta
de algumvolume, cobrar da turma em que fezuso do material. Se ainda assim o
material não for encontrado o responsável pela biblioteca deve ser informado
para tomar as medidas cabíveis.

d) O prazo para devolução ou renovação do materialéde15(quinze dias);
e) Em caso de extravio, o materialdeverá ser reposto;

Sobre as atividades de pesquisa para os alunos:
1.Antes de passar a atividade, o professor(a) deverá comparecer à biblioteca,para
verificar a disponibilidade do material necessário e para que os responsáveis pelo
setor possam deixá-lo previamente separados.

2.Ao utilizar a biblioteca para aula de leiturae/ou pesquisa, como uma atividade
diferenciada, o (a) professor (a) deverá acompanhar os alunos durante toda a
aula,sendo responsável também por encaminhá-los a sala no final da aula.

3.O horário de pesquisa para os alunos, deverá ser realizada no contra turno de suas
aulas.

Do empréstimo de livros:
1.É direito do aluno devidamente matriculado,o empréstimo de livros literários
mediante cadastro através de carteira de empréstimo;

2.O empréstimo do livro será feito pelo prazo de uma semana, podendo ser
renovado por mais duas vezes no máximo,dependendo do conteúdo do
mesmo,cabendo ao responsável pelo setor, definir a necessidade de renovação;

3.Livros com prazo de empréstimo vencido não terão renovação para o mesmo
estudante.

É dever do usuário da Sala de Leitura:
1.Primar pela boa conservação do livro;
2.Repor obra,emcaso de extravio;
3.Realizar a troca de livro no contraturno, ou seja, no horário em que o aluno não
tenhaaula, salvo em horário vago no caso da falta de algum professor.

4.Realizar empréstimo de livros somente até duas semanas antes do recesso do
meiodo ano,e três semanas do término do ano letivo.

Do uso do espaço da Sala de Leitura:
1.O usuário tem o dever de manter o silêncio,a ordem e a disciplina na biblioteca;
2.Deverá identificar-se a pedido de qualquer funcionário sempre que solicitado;
3.Atender aos pedidos de comparecimento à biblioteca;
4.Assumir total responsabilidade sobre o extravio ou dano do material que estiver
em seu poder,substituindo-o por outro igual;

5.Comunicar ao bibliotecário qualquer ocorrência em relação aos materiais
utilizados.
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É vedado ao usuário da Sala de Leitura:
1.Utilizar as dependências da bibliotecapara guardar objetos pessoais;
2.Sair da biblioteca com qualquer exemplar de consulta sem a devida autorização;
3.Trazer acompanhante(s)quanto estiverem horário de pesquisa;
4.Trazer qualquer tipo de alimentos e bebidas a serem consumidos dentro da
biblioteca;

5.Uso de aparelhos eletrônicos (celular, mp3, fones, etc) que possam a vir a
atrapalhar o ambiente da biblioteca;

6.Permanecer na biblioteca se este for expulso da sala de aula, seja por problema
de indisciplina ou qualquer outro motivo que não diga respeito às atividades da
biblioteca;

7.Permanência na biblioteca em horário de aula sem prévio agendamento do
professor.

8.A permanência dos alunos na biblioteca quando de aula vaga, só será permitida,
comum planejamento prévio de atividade. Mesmo assim, a turma deverá estar
acompanhada de um membro da equipe pedagógica ou outro responsável.

2.3.2 Laboratório de Ciências

O Centro Educacional Darcy Ribeiro possui um laboratório de física, química e
biologia, com o objetivo de levar os estudantes a vivenciar em relações entre teoria e
prática.Os experimentos podem ser o ponto de partida para a compreensão de conceitos,
bem como paraa percepção ou aperfeiçoamento das ideias discutidas nas aulas,
portanto, o uso do laboratórionas aulas de biologia, física e química faz com que os
alunos questionem seus conhecimentos, investiguem e compreendam a obrigatoriedade
dos conhecimentos científicos superando a ideia de que são absolutamente verdadeiros,
prontos e acabados. A atividade laboratorial está relacionada ao fazer com as mãos,
com sentir, experimentar, introduzir conceitos, analisar e refletir, confrontar hipóteses,
conectando teoria e a prática. Essa fase da atividade possibilita interação entre sujeito
e conhecimento facilitando a aprendizagem.

Para que o professor atinja seus objetivos em uma aula de laboratório, é importante
que os envolvidos, em especial os alunos sejam orientados quanto às atitudes e cuidados
a serem tomados naquele espaço no decorrer das atividades. As aulas experimentais
devem constar noplanejamento do professor. Assim, de posse desse planejamento, o
professor poderá, com antecedência, providenciar materiais e equipamentos necessário
spara a realização das aulas.

O Laboratório de Ciências conta atualmente com quatro bancadas em MDF branco,
cadeiras, balcão de mármore, com pias e torneiras, armários, vidraria, lupa e
microscópio, material impresso, utilizados em demonstraçõe e experimentos nas aulas
práticas dos estudantes.

2.3.3 Laboratório de Informática

O Centro Educacional Darcy Ribeiro dispõe de uma sala onde funciona o
laboratório de informática.Em 2022, sala conta atualmentec om30(trinta) novos
notebooks, um projetor e uma caixa de som concedidos pela INFRAMÉRICA. No ano
de 2010, a escola recebeu computadores provenientes doPrograma Proinfo/MEC,
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programa do Governo Federal em parceria com o Distrito Federal. O laboratório é
utilizado pelos alunos, professores, funcionários como recurso de apoio tecnológico no
processo de aprendizagem.A utilização da sala e feita mediante agendamento e deve
seguir o roteiro do plano de aulas. Desta forma, oprofessor (a) ficaresponsável por uma
visitação previamente planejada e orientada ao Laboratório de Informática.

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

O Centro Educacional Darcy Ribeiro atende alunos provenientes em sua maioria do
Paranoá e Itapoã, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Comunidade de nível
socioeconômico baixo, oriunda de famílias de trabalhadores do setor informal,
trabalhadores domésticos e docomércio local. A região do Paranoá é marcada pela
violência, por problemas de consumo etráfico de drogas, roubos e assassinatos. Trata-
se de uma população trabalhadora, pobre ecarente, que convive diariamente com o
crime e a marginalidade. Diante da problemática socioeconômica enfrentada por esta
população, a delinqüência entre os jovens e a convivência diária com o crime, banaliza a
violência. A estrutura urbana oferece serviço de saneamento básico com água
encanada, luz, asfalto, serviço de limpeza urbana em boa parte das casas ,porém, a
falta de áreas de lazer adequadas para os jovens aprofunda ainda mais a instabilidade
social dessa região.

As instalações físicas da escola se encontram em bom estado de conservação no
que dizrespeito à estrutura geral do prédio. Pode-se inferir que o índice de vandalismo é
baixo e emgrande parte praticado pelos próprios alunos e compromete a manutenção e
conservação principalmente da sinstalações sanitárias, paredes, janelas e portas. Há uma
preocupação rigorosa no que se refere a disciplina desde a entrada do estudante no
Centro Educacional Darcy Ribeiro e por meio de um trabalho em conjunto,
conseguimos minimizar as pichações e depredações do patrimônio público em nossa
escola.

Desde 2011 a escola recebe em média 120 alunos da Educação Integral em seu
contraturno. A cada ano, o planejamento das atividades é desenvolvido contemplando a
necessidade desses alunos que passam a permanecer na escola por um período maior.
Têm sido observados resultados positivos aos alunos participantes. Quanto ao
acompanhamento domiciliar dos pais, podemos inferir que ainda é baixo o nível de
participação efetiva da família na vida escolar doaluno. Não há evidências de incentivo
ao hábito de estudos e acompanhamento domiciliar das atividades. Entretanto, a
freqüência destes às reuniões na escola é boa e contamos com umnúmero
significativo de pais.

Em 2014 para atender famíliasde baixa renda do DistritoFederal foi criadouma área
residencial de apartamentos chamada Paranoá Parque que atingiu, neste ano, o total de
25 mil moradores. O número é semelhante à população do Jardim Botânico e ultrapassa
a quantidade de habitantes de cidades como Candangolândia, Park Way, Fercal, Núcleo
Bandeirante e Varjão. Com dimensão de uma região administrativa passou a sofrer com
problemas comunsàs áreas mais populosas da capital: violência e acesso à saúde e à
educação. O consequente crescimento populacional ampliou de forma considerável a
demanda reprimida por vagas naescola.

Como registro de experiências bem-sucedidas e motivo de orgulho e exaltação de

https://www.metropoles.com/distrito-federal/caesb-dara-desconto-de-10-dias-na-conta-de-moradores-do-paranoa-parque
https://www.metropoles.com/distrito-federal/governo-sanciona-lei-que-cria-regiao-administrativa-de-arniqueira
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nossa escola citamos aquelas reconhecidas e premiadas ao longo da sua existência:

1. Escola destaque na Prova Brasil em 2005.Classificação de 06 alunos entre os
cinquenta melhores alunos em português e matemática do Distrito Federal, destes,
03conseguiram bolsa integra lno Colégio Galois.

2. Seleção para o encerramento do projeto Museu Escola do Superior Tribunal de
Justiça(STJ). Os alunos criaram e encenaram peças teatrais para todos os ministros
daquela instituição nos anos de 2002e2003.

3. Prêmio de melhor redação e desenho artístico (categoria 8º Ano) também no
Superior Tribunal de Justiça(STJ),em 2004/2005.

4. Seleção de 08 alunos para exposição de trabalhos no espaço cultural ECO. Os
alunosforam selecionados em meio a 40.000 alunos atendidos no referido espaço.

5. Realização da primeira mostra escola Brasil/Panamá/2007.
6. Escola destaque no programa“De Olho no Futuro”.
7. Terceira colocada no circuito Banco do Brasil de Voleibol, nos anosde2003/2004.
8. Projeto Leitor do futuro-Correio Braziliense.
9. Projeto interdisciplinar da Agência Espacial Brasileira-AEB–uma das 05escolas do

DF escolhida para representar o DF na III Jornada Espacial.
10. Escola Destaque no projeto Superação Jovem.
11. Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa 2008: redação de uma aluna do 2 º ano

do Ensino Médio selecionada para representar o Paranoá no gênero artigo de
opinião.

12. Ganhadora do Festival da Cultura do Ensino Fundamental-2009 com o vídeo:
Paranoá Muitas Histórias...Uma cidade.

13. Nove alunos premiados no concurso Leio e Escrevo meu Futuro em 2009 e um em
2010.

14. 3º Lugar no trabalho apresentado na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia
em2013;

15. Concessão de Bolsa-Atleta as estudantes Gabriely e Tianny (Atletismo), por serem
atletas de ponta no circuito escolar.

16. 1º lugar do DF no 2º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União, cujo
tema proposto foi “Diga não ao tráfico de pessoas”em 2016.

17. Premiação no 3º Concurso de Redação do DPU – Defensoria Pública da União
dasalunas: Mariana Dantas Alves ( 1º lugar) e Maria Clara Araújo dos Santos ( 2º
lugar),em2017

18. 2º lugar no concurso de redação Jovem Senador, com o tema “Brasil plural: para
falarde intolerância”,em 2017

19. Classificação do aluno Luiz Mateus Guarino de Melo entre as 100 melhores
redações do projeto Jovem Escritor, em 2018

20. Classificação da aluna Maria Clara dos Santos Araújo no Program a Jovem
Embaixador, promovido pela Embaixada dos EUA,por meio do qual a referida
estudante passou três semanas nos Estados Unidos custeada totalmente pela
Embaixada, em 2018.

21. Classificação de quatro redações de alunos do 3º ano do ensino médio entre as 100
melhores do DF,das quais duas concorreram entre as 10 melhores num rol de mais
de 20.000 textos,no simula do ENEM promovido pelo GDF,em 2018.

22. Medalha de Bronze ao aluno Henrique Domingues Oliveira na OBMEP -
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas,em 2018.

23. Menção honrosa Bronzena OBMEP- Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas aos alunos Daniel Fragoso de Souza, Fernanda Evangelista dos
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Santos,João Vitor de Medeiros Sousa, Julia Fonteles Silva, Mauricio Ferreira de
Araujo,Paulo Henrique Fonseca Braga2018.

24. CED Darcy Ribeiro escola premiada no Programa Controladoria na Escola 2018,
promovido pela Controladoria Geral doDF sob a orientação da Profa. Aldeneide
Rocha,em 2018

25. 1º Lugar no Concurso STJ: 30 anos Promovendo Cidadania – Alun a: Josyele
Nayra Catanhede do 3ºano do Ensino Médioem2019;

26. Premiação no Concurso de RedaçãoIzabela GarcezTema: Direitos Humanos
promovido pela CRE/Paranoá, voltado ao Ensino Fundamental e Médio, em
2019.CategoriaV-2º Blocodo 3ºCiclo - 1º Lugar Isabelly Christinne Nery
(Profa.Valquiria); Categoria V - 2º Bloco do 3º Ciclo - 2º Lugar Laura Ribas de
Morais (Profa.Valquiria);CategoriaVI-Ensino Médio-2º Lugar Maria Dantas Alves
(Prof.Waldson);3ºLugar Helen Carvalho de Lima (Prof.Waldson) em 2019.

27. CED Darcy Ribeiroescola premiada com valor de R$1.500,00 no Projeto NA
MORAL promovido pelo MPDFT sob a coordenação do Prof. Gledmar
(Geografia)em2019.

28. Projetos de Pesquisa apresentados na Semana Cultural e Científica de 2019
aprovados na Etapa Distrital do Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência -
FESTIC. 1º Lugar Tema: Legalização da Maconha sob orientação do Prof.
Nicholas (Sociologia) e 2º Lugar Tema:Bem me quero sob orientação do
Prof.Pedro (Biologia),em2019.

29. Premiação no 4º Festival de Musica Interescola rdo Paranoá e Itapoã–FIMPI,
2ºlugar –Maritza Costaem 2019.

30. Premiação no Concurso de Redação e Desenho do SINPRO, 3º Lugar – Yasmin
Cristine Ferreira dos Santos, Orientador: Prof. Roberto Pedrosa Spinelli (História) em 2021.

Vale ressaltar que é expressivo o número de alunos com aprovação nos vestibulares
não somente da Universidade de Brasília-UnB mas, também,em diversas instituições
particulares de ensino superior para vários cursos, entre eles: Direito, Relações
Internacionais, Letras, Engenharia Civil, EducaçãoFísica,Biologia,Ciências Políticas,
etc. Em 2015, inclusive, registramos alunos que passaram no vestibular da UnB antes do
término do Ensino Médio e que entraram na escola desde o primeiro ano do Ensino
Fundamental.

Nossa maior desafio está em diminuir o número expressivo de abandono escolar,
especialmente no turno noturno, e aumentar a taxa de rendimento
escolare,conseqüentemente, a aprovação dos estudantes. Entre os múltiplos fatores
analisados que contribuem para o abandono escolar, a conciliação entre o mundo do
trabalho e a educação formal é tida como a mais relevante, uma vez que os jovens têm
consciência da importânciade concluírem os estudos, mas não possuem incentivos
mínimos para essa empreitada seja por fatores de ordem social, familiar e escolar.

No CEDDR realizamos um monitoramento diário daqueles estudantes que estão
faltando às aulas. Para isso, propõe-se que durante as reuniões pedagógicas, que seja
feito um diagnóstico dos alunos que estão com faltas constantes. A partir de um trabalho
conjunto entre direção,supervisão e professores, é possível fazer um mapeamento dos
alunos que estão com baixa frequência e buscar possíveis intervenções paraqueo
abandono não se concretize, osdocentes repassam à equipe gestora as informações
referentes à frequência. Assim, de posse de uma relação de alunos considerados
faltosos, é possível que a direção da escola entre emcontato com esses jovens para o
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estabelecimento de um diálogo sobre as possíveis causas de faltas injustificadas. Esse
contato é realizado a partir de contato telefônico ou de comunicado escrito com aviso
de recebimento junto aos responsáveis dos alunos faltosos.

Nesta perspectiva, o CEDDR apresenta uma série de ações ao longo do ano letivo
visando à diminuição do abandono, dentre elas a execução de projetos pedagógicos
individuais, coletivos e o estudo de metodologias diferenciadas a serem utilizadas pelos
professores no cotidiano escolar com o intuito de fazer com que os alunos sintam-se
mais motivados em participar das atividades propostas e permaneçam na escola.

3.1 Apresentação e análise de resultados de indicadores e dados

3.1.1 Taxa de rendimento

As principais taxas informadas no Censo Escolar são: Aprovação, Reprovação e
Abandono.

FIGURA 1 - TAXA DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO -
2008/2019

Ensino Fundamental- Anos Finais

Fonte:http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais

TAXA DE APROVAÇÃO%-ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS FINAIS
ESFERA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil 83.8 85.2 86.6 83.4 88.2 88 87.8 84.1 83,8 85,5 86,5 92,8

Estado 89.2 88.7 88.7 88.1 87.6 89.4 85.6 78,4 81 83,0 90,3 93,9

CED
DarcyRibeiro 78 72 66.8 64.1 79.2 64 74 62.2 63,4 71,1 78,9

87,3

TAXA DE REPROVAÇÃO%- ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS FINAIS
ESFERA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil 11.8 11.1 10.3 12.4 9.1 9.4 9.6 12,2 11,4 11,3 10,7 6,0
Estado 8.9 9.7 10.1 10.8 11 9.4 12.7 17,9 16,0 13,8 7,7 5,3
CEDDarcy
Ribeiro 15.7 25.8 32.7 33.3 20.6 32.5 15.2 34,2 35,1 24 17,8 12,5

TAXA DE ABANDONO % - ENSINO FUNDAMENTAL–ANOS FINAIS
ESFERA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil 4.4 3.7 3.1 4.2 2.7 2.6 2.6 3,7 3,0 3,2 2,8 1,2
Estado 1.9 1.6 1.2 1.1 7.3 1.2 1.7 3,7 3,0 3,2 2,0 1,9
CEDDarcy
Ribeiro 6.3 2.2 0.5 2.6 - 3.5 10.8 3,6 1,5 4,9 3,3 0,2
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Ensino Médio

Fonte:http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais

Ao observar as Taxas de Rendimento do Ensino Médio do CED Darcy Ribeiro
percebemos que as taxas de reprovação, desde 2014, estão abaixo do DF. Os índices
de abandono da UE estão significativamente maiores do que as do país e do DF,
carecendo de maio atenção. Cabe ressaltar que o abandono dos estudantes do turno
noturno é maior que aos do diurno. A noite temos muitos discentes que trabalham
concomitante com os estudos, que num molde de ensino regular, setor namuito
cansativo e consequentemente justificativa de abandono.

TAXA DE APROVAÇÃO % - ENSINO MÉDIO
ESFERA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil 74.9 77.2 77.2 77.4 78.7 78.1 78.3 79,8 79,6 81,4 81,7 86,1
Estado 82 76.6 74.8 74.2 74.1 79.4 74.7 77,7 78,6 78,5 83,2 86,1
CEDDarcy
Ribeiro 60.4 65.7 54.7 48.1 48.5 63.6 74.2 72,4 77,1 75,3 75,5 86,6

TAXA DE ABANDONO %-ENSINO MÉDIO
ESFERA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil 12.8 11.5 10.3 9.5 9.1 9.2 8.6 7,8 6,6 6,8 6,9 4,8
Estado - - - 7.3 7,3 - 7,0 3,9 4,8 6,1 4,5 3,7
CEDDarcy
Ribeiro 22.4 9.6 20.9 13.2 0,2 11,4 12,3 14 10,7 16,1 13,5 5,1

TAXA DE REPROVAÇÃO %- ENSINO MÉDIO
ESFERA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil 12.3 12.6 12.5 13.1 12.2 12.7 13.1 12,4 12,9 11,8 11,4 9,1
Estado 13 16.1 18.6 18.5 18.6 15.1 18.3 17,0 16,6 15,4 12,3 10,2
CEDDarcy
Ribeiro 17.2 24.7 24.4 38.7 51.3 25.0 13.5 13,8 13,4 12,6 10,2 8,3
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FIGURA 2 -TAXA DEAPROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO - 2021

Ensino Fundamental -AnosFinais

Ensino Médio -Vespertino

Ensino Médio-Noturno

Fonte: Elaboração própria.
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3.1.2 Avaliações Nacionais

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado para medir a
qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base
no desempenho doestudante e nas taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB de uma
escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda,não repita o ano e frequente a sala
de aula. O Índice é apresentado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) e é medido a cada
dois anos. O objetivo é que o Brasil tenha nota 6 em 2022- correspondente à qualidade
do ensino em países desenvolvidos.

FIGURA 3 -ÍNDICE IDEB

Fonte:http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53011520

O IDEB dos anos finais da escola no último resultado divulgado (2019) houve uma
progressão positiva, mas continua abaixo da média estadual e nacional nas últimas
mediçõesdisponíveis.

Ao observar as taxas de rendimento, percebemos que há a necessidade de diminuir
o quantitativo de estudante reprovados no ensino fundamental para que tenhamos um
impacto positivo no IDEB da escola.

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são
avaliações para diagnóstico e avaliação da qualidade do ensino oferecido pelo sistema
educacional brasileiro. Nos testes aplicados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na
3ª série do Ensino Médio, os estudantes respondem a questões de Língua Portuguesa
(com foco em leitura) e Matemática (com foco nar esolução de problemas). No
questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de
contexto que podem estar associados ao desempenho.

As médias de desempenho nessas avaliações ajudam a definir ações de
aprimoramento da qualidade da educação e também subsidiam o cálculo do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de aprovação nessas
esferas.

ENSINOFUNDAMENTAL–ANOSFINAIS
ESFERA IDEBOBSERVADO META

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
IDEBBrasil 3.5 3.8 4.0 4.1 4.0 4.5 4.7 4.9 5.5
IDEBEstado 3.3 3.5 3.9 4.4 3.9 4.5 4.9 4.6 5.3

IDEBCED
DarcyRibeiro 2.6 3.1 3.5 3.5 3.1 3.1 4.0 4.4 5.2

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53011520
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53011520
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FIGURA 4 -TAXAS DE RENDIMENTO PROVA BRASIL2005-2019

Fonte:http://sistemasprovabrasil.inep.gov.br/provaBrasilResultados/

Observando os quadros, vemos que os resultados do CED Darcy Ribeiro nas
provas de Língua Portuguesa, desde 2011, são maiores que as médias dos resultados do
Brasil e do DF. Em Matemática,o CED Darcy Ribeiro vem apresentando resultados
próximos ou ligeiramente maiores quo o nacional, mas menor que o DF, demonstrando
uma necessidademaior atenção a disciplina.

3.1.3 Avaliação Diagnóstica Inicial 2022

Em março de2022, a Secretaria de Educação promoveu o “Diagnóstico Inicial
2022”, uma avaliação que serviu como instrumento para aferir as fragilidades e
potencialidades apresentadas pelos estudantes e, mediante uma perspectiva formativa,
nos deu subsídios ao fornecer informações prévias sobre as aprendizagens dosestudantes
para fins de organização do trabalho pedagógico.

Os itens de Língua Portuguesa e Matemática dos cadernos de questões foram
cedidos pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd),eas
habilidades requisitadas estão de acordo com o Currículo em Movimento do Distrito
Federal e referem-se às aprendizagens esperadas para os anos/séries/etapa anteriores.

No CEDDR o Diagnóstico Inicial 2022, foi aplicado para todos os estudantes
matriculados na Rede Pública de Ensino dos 2º aos 9º anos do Ensino Fundamental,
para todo o Ensino Médio e 1º, 2º e 3º..

A partir do relatório dos resultados obtidos, em que é apresentado o percentual de
estudantes que alcançaram cada habilidadeos docentes planejaram intervenções
pedagógicas para toda a turma ou individualmente levando em consideração as
habilidades conquistadas, ou não.

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
ESFERA LÍNGUAPORTUGUESA

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Brasil 231.82 234.64 244.01 245.20 239.39 251.53 258.35
Estado 236.25 236.87 242.87 254.91 242.90 259.46 265.43
CEDDarcy
Ribeiro

243.64 247.29 242.84 258.65 244.53 257.01 268.37 253.25

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
ESFERA MATEMÁTICA

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Brasil 239.52 247.39 248.74 252.77 243.79 255.76 258.36
Estado 248.43 250.70 249.36 265.01 248.05 264.90 269.15
CEDDarcy Ribeiro 249.59 254.49 253.63 268.39 248.76 255.46 262.61 254.45
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Apresentamos a seguiro relatóriocom resultadosobtidosdas turmas do 6º ao 9º anos
do Ensino Fundamental e1ºao 3º ano do Ensino Médio em queapresenta a quantidade de
estudantes que acertou cada questão, indicando a porcentagem do índice de acertos e a
linha de corte mediano (50%), sinalizada em vermelho. Apresentamos também, por
ano/sérieos descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma
obtiveram menos de 50% de acerto no desempenho de cada questão.

FIGURA 4 - DADOS DO RELATÓRIO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
2022 - 6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

LINGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA

Fonte:http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/escola.php
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FIGURA 5 - DADOS DO RELATÓRIO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
2022 - 7º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

LINGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

Fonte:http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/escola.php
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FIGURA 6 - DADOS DO RELATÓRIO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
2022 - 8º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

LINGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA

Fonte:http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/escola.php
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FIGURA 6 - DADOS DO RELATÓRIO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
2022 - 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

LINGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
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Fonte:http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/escola.php

FIGURA 7 - DADOS DO RELATÓRIO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
2022 - 1º ANO – ENSINOMÉDIO

LINGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA

Fonte:http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/escola.php
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FIGURA 8 - DADOS DO RELATÓRIO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
2022 - 2º ANO – ENSINOMÉDIO

LINGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA
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Fonte:http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/escola.php

FIGURA 9 - DADOS DO RELATÓRIO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA INICIAL
2022 - 3º ANO – ENSINOMÉDIO

LINGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA

Fonte:http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/diagnostico_inicial/relatorio/escola.php

3.1.4 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)

No ano de 2022, nossa Instituição de ensino foi selecionada para participar do
PISA 2022, que ocorreu do dia 18/04/2022 a 31/05/2022. A Fundação Getulio Vargas,
instituição responsável pela operacionalização da aplicação do Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (PISA). Trata-se de uma prova eletrônica aplicada em mais
de 80 países, incluindo o Brasil. O nosso país participa desde a primeira edição que
ocorreu no ano 2000. Tem como objetivo produzir indicadores que possam ser
utilizados pelos governos dos países participantes, refinando as políticas educativas e
melhorando a formação dos jovens para a vida futura na sociedade contemporânea.
Foram considerados elegíveis os alunos que tiverem nascido entre 01/01/2006 e
31/12/2006 e estiverem matriculados do 7º ano do Ensino Fundamental até o final do
Ensino Médio, ou seja, 7º, 8º e 9ª ano do EF e 1º, 2º e 3º ano do EM. Foram
considerados professores elegíveis, que responderam um questionário eletrônico,
aqueles que dão aula atualmente no 1º ano do Ensino Médio. Aguardamos os resultados
desta avaliação.
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4. FUNÇÃO SOCIAL

No contexto socioeconômico em que a escola está inserida, nossa clientela se
torna especial na medida em que são eles verdadeiros sobreviventes, para os quais o
dia a dia se transforma numa batalha constante pela manutenção da vida e dos poucos
bens materiais de que dispõem.

Dentro desse quadro, estudar, para uns, torna-se a única forma de escapar de um
ambiente hostil – e para outros,uma atividadederotina. Essa realidade nos leva–direção,
coordenação, orientação, supervisão e docentes – à tarefa diária de oferecer-lhes as
melhorescondições possíveis de educação e inserção no meiosocial.

No que se refere à prática pedagógica, nosso desafio para os próximos anos está em
diminuir os índices de evasão e repetência e aumentar o rendimento dos alunos,
levando a escola estabelecer metas de excelência, priorizando a superação de tais
deficiências. O combate ao abandono e a evasão escolar tem seu ponto de partida
através de estratégias que tenham como pressuposto intervir junto aos alunos que estão
com baixa frequência. Assim, é fundamental oestabelecimento de um canal de
comunicação constante entre direção, professores e alunospara que as devidas
atitudes sejam tomadas no tempo certo. Considerar o abandono como algo natural no
ambiente escolar é um erro, uma vez que, os profissionais da educação devem lutarpara
que todos estudantes matriculados concluam a educação básica. Dessa forma, cabe
àgestão escolar, nas reuniões pedagógicas, refletir sobre sua prática e sobre o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva de inclusão,
qualidade e equidade.

5. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR

O Centro Educacional Darcy Ribeiro, na visão crítica de todos aqueles que
constituem a suacomunidade, envolvidos no processo educacional, tem como missão
assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência dos alunos na
escola, formando cidadãos críticos, conscientes e competentes, capazes de agir na
transformação da sua comunidade, orientados dentro de um contexto social, ético, moral,
solidário e participativo.

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96
(LDB), e o Currículo emmovimento da SEEDF, a prática pedagógica no CEDDR é
orientada de forma a garantir o protagonismo estudantil, a valorização e autonomia do
educador, a pluralidade do pensamento, a liberdade de expressão, o respeito às
individualidades, a inclusão efetiva de todos educandos nas atividades propostasea
integração com a comunidade. A gestão democrática pode ser considerada como meio
pelo qual todos os segmentos que compõem o processo educativo participam da
definição dos rumos que a escola deve imprimir à educação de maneira a efetivar essas
decisões, num processo contínuo de avaliação desuas ações e no (re)planejamento das
ações que compõem a nossa prática ou na participação das atividades queas concretizam.

Tendo como ponto de partida a unicidade entre a teoria e a prática, pensamos em
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despertar no aluno uma reflexão a partir de sua realidade e história, vislumbrando seu
projeto de vida para o futuro pautado nas ações do presente. É necessário conscientizar
oalunode que ele é protagonista de sua própria história e, por conseguinte, responsável
por ações transformadoras positivas capazes de garantir melhoriasna qualidade de sua
vida e no exercício de sua cidadania. Estudando as possibilidades de desenvolver de
maneira eficaz as ações pedagógicas, reunimos alguns princípios didático-pedagógicos
que foram assim estabelecidos para este momento pós-pandemico de 2022:

a) Desenvolver e reforçar habilidades básicas - como as relacionadas à leitura,
escrita, cálculo e interpretação de texto - exigidas como pré-requisitos nas etapas
subsequentes do processo educativo;

b) Contrastar o conhecimento acerca de diferentes realidades, tendo como princípio
os saberes e experiências próprias dos estudantes; promover a educação com
vistas ao exercício da cidadania

c) Desenvolver habilidades relacionadas à resolução de exames externos por meio
de atividades interdisciplinares

d) Desenvolver a capacidade de tomada de decisão e habilidades relacionadas ao
fazer, com vistas ao ingresso no mercado de trabalho.

O Centro Educacional Darcy Ribeiro conta com atividades tradicionais e que fazem
parte de nossas ações voltadas para as diversas manifestações artística se culturais.É
importante ressaltar que, embora haja um projeto para direcionar nossas ações, estamos
sempre atentos para possíveis surpresas no meio do caminho que possam repercutir em
novas atitudes porparte da direção, coordenação, professores, auxiliares e a escola como
um todo. Isso inclui inserção de atividades específicas sobre determinados assuntos,
como: drogas, alimentação saudável, dislexia, bullying, orientação sexual e outros.

Enfim,a educação integral do alunos só é possível quando se trabalha de forma
integrada.Dessa maneira, todas as nossas sugestões e ações educativas estarão voltadas
para essa visão:

- A escola como espaço de socialização.
- A escola como contexto educativo.
- A escola como ambiente construtivo do saber.
- A escola como espaço de reciprocidade afetiva.

7. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

7.1 Objetivo geral

Para cumprir com a sua finalidade específica, aescola deve garantir aos educandos
a transmissão e socialização dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos,
historicamente produzidos e sistematizados pela humanidade. Diante disso, as
atividades pedagógicas educacionais realizadas na instituição de ensino devem ser
enriquecidas e enriquecedoras para fazer despertar nos alunos o gosto pelas formas mais
elevadas da cultura. Dessa forma a proposta do Centro Educacional Darcy Ribeiro é
proporcionar aos estudantes condições teóricas para compreender e desvendar a
realidade socioeconômica, política, cultura le ideológica da sociedade em que estão
inseridos.
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7.2 Objetivos específicos

1. Promover a inclusãos socialde nossos alunos mediante promoção de um ensino de
qualidade;

2. Combater a evasão escolar eosaltos índices de repetência;
3. Trazer para o convívio escolar a contribuição de profissionais de diferentes áreas;
4. Trabalhar eixo stemáticos atuais bastante explorados pela mídia, proporcionando

momentos de discussão e informação.
5. Garantir palestras que possibilitem a aquisição de informações úteis àqueles cujo

futuro profissional ainda é uma incógnita;
6. Esclarecer sobre o papel da família e o cumprimento de seus deveres perante a

educação do aluno;
7. Estimular o uso diário do currículo da educação básica das escolas públicas do DF

e asdiretrizesparaa avaliação da aprendizagem – ensino fundamental – anos finais e
ensino médio como ferramentas principais de trabalho;

8. Promover ações internas e junto à comunidade escolar de valorização da educação
e do educador;

9. Refletir sobre práticas pedagógicas mais eficazes no âmbito educacional;
10. Desenvolver metodologias que favoreçam a aquisição de competências e

habilidades previstas para a série;
11. Executar ações que favoreçam o desenvolvimento dos subprojetos propostos para

o ano letivo;
12. Tornar o ambiente escolar favorável e sociável para oaluno;
13. Divulgar e incentivar a participação do corpo docente nos cursos de formação

continuada,que contribuirá com a melhoria da prática pedagógica;
14. Incentivar o desenvolvimento de habilidades dos estudantes para oconhecimento e

pesquisa científica, tecnológica e para a vidadotrabalho.
15. Detectar causas de evasão e repetência a fim de buscar mecanismos que reduzam

sua ocorrência, realizando intervenções junto aos professores e às famílias;
16. Incentivar af requência diária de alunos faltosos;
17. Incentivar a participação efetivado corpo docente nas coordenações

pedagógicas,considerando ser o momento de planejamentos,estudos e debates;
18. Promover ações que integrem os diversos segmentos que compõem a comunidade

escolar; Estimular a participação dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM e na ProvaBrasil, bem como melhorar tal desempenho.

19. Incentivar a participação no Programa de Avaliação Seriada – PAS, da
Universidade de Brasília-UnB,bem como a participação na Olimpíada de
Matemática - OBMEP e no Sistemade Avaliação de Desempenho das Instituições
Educacionais do Distrito Federal -SIADE;

20. Desenvolver a capacida de para tomada de decisões a partir deanálises;
21. Formar juízo de valor a partir da vivência no ambiente social;
22. Aprender a cooperar individual e coletivamente em situações particulares, locais e

globais;

Para atingir tais objetivos, muitas ações serão necessárias e todas deverão convergir
para umúnico objetivo maior: desenvolver no educando a capacidade intelectual,
psicológica, social e física, visando seu crescimento sadio, bem como seja participante
como elemento produtivoda sociedade.
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS

Em nossa escola, desde 1997, os entendimentos sobre o processo educacional são
construído spor meio de elaborações com a comunidade escolar e refletidos em nossa
organização e práticas pedagógicas. Entendemos a educação públicacom o um direito
do estudante materializado em um tempo e espaço institucional de aprendizagem,de
promoção e de socialização da cultura e da ciência.A escola e todos aqueles atores que a
compõem assumem, assim, essa função de transmissão, de contestação e de diálogo
com conhecimento acumulado historicamente pela sociedade.

Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF pretendem
promover aformação integral dos sujeitos resgatando a própria história de Brasília. Em
consonância comas ideias de Anísio Teixeira, o Currículo em Movimento concebe a
escola como espaço de múltiplas funções e de convívio social, buscando o
desenvolvimento integral do ser humano.Longe de uma visão de escola como
instituição total ou panacéia para todos os males, é nessecontexto educacional que a
educação integral deve ser pensada, pois não pretende substituir opapel e a
responsabilidade da família ou do Estado ou ainda de sequestrar o educando daprópria
vida, mas que vem responder às demandas sociais do seu tempo. A SEEDF propõe
umnovo paradigma para a Educação Integral que compreenda a ampliação de tempos,
espaços e oportunidades educacionais.

Para além da ampliação de tempos, espaços e oportunidades, o currículo da
SEEDF propõe alguns princípios para o planejamento, organização e execução da
Educação Integral nas escolas.São eles: integralidade, intersetorialização,
transversalidade, diálogo escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede. Em
suma,desenvolver um projeto de Educação Integral para a rede de ensinode Distrito
Federal pressupõer e conhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem
dificultado o acesso ao conhecimento em todas as suas formas de manifestação e
contribuindo para aprofundar o fosso social entre osestudantes da escola pública.

Como referência, a professora Dra.Silvia M. Gasparian Colello nos ajuda a pensar
que atualmente, a realidade de nossas escolas apresenta o desafio de colocar o esforço
pedagógico (o ensino) a serviço das metas educacionais, visando o equilíbrio entre o
“ser saber” e o“saber ser”. A revisão dos projetos pedagógicos e as reformas
curriculares legitimam-se pelabusca de uma nova relação entre homem e conhecimento
visando democratizar o saber e fazer dele uma bússola capaz de nortear a formação de
posturas críticaseas tomadas de decisão.

Do ponto de vista teórico,os educadores não podem desconsiderar a contribuição
de importantes pesquisadores, como é o caso de Piaget, para quem a aprendizagem
depende de um processo pessoal e ativo de constante abertura para onovo emum
contexto de significados (razão pela qual o ensino não se encerra em si mesmo). Além
dele, a abordageminteracionista da psicologia russa prestou enorme contribuição às
concepções de intervenção escolar pela ênfase no poder das mediações entre o sujeito
e o objeto de conhecimento,mecanismo essencial para o descobrimento do mundo
econstrução de si mesmo.

Do ponto de vista prático, há um consenso praticamente geral de que a escola não
mais pode se fechar aos dramas de nossa realidade: a devastação ambiental, a
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intolerância, o racismo, as drogas, a violência, a incidência de doenças sexualmente
transmissíveis, a gravidez precoce.

Assim, em face da amplitude e complexidade das metas educativas, a escolaridade
deixa de ser concebida como mera sucessão de ensinamentos pré determinados e
válidos por si só, cuja somatória garantisse necessária e definitivamente a educação
humana. Seja no plano teórico,seja na dimensão prática, a educação atual clama pela
aproximação entre o ser e o saber pelo rompimento dos muros que separam a escola e
o mundo.

Nesse sentido, a escola se apresenta também como um espaço privilegiado de
representaçãopolítica. Não necessariamente a política partidária, mas o jogo de
interesses presentes nas relações humanas. Seguindo por esse caminho, Santos (1991)
propõe uma Pedagogia dos Conflitos Sociais que realiza uma crítica da Pedagogia
Histórico Crítica, ao colocar como preocupação básica a compreensão da vinculação da
escolana esfera da produção do conhecimento e sua vinculaçãocom os interesses
políticose sociais.

A professora Pura L.O. Martins (1989) defende a ideia de que para transformar o
eixo da transmissão no eixo da sistematização coletiva do conhecimento, professores e
alunos devemtornar-se sujeito e objetos tanto do processo de apropriação do
conhecimento tanto do controle sobre ele e afirma que: “as teorias pedagógicas são
geradas na prática. No dia a diade nossas escolas se constrói uma didática prática em
antítese à didática teórica.” (Martins,1989,p.13).

Desde então, temos construído um projeto histórico que organiza nossa prática
pedagógica a partir dessas referências. Um projeto histórico que enuncia o tipo de
sociedade que queremos e os meios que devemos colocar em prática para sua
consecução, motivo pelo qual a comunidade escolar se reúne ao final de cada ano letivo
para avaliar o trabalho desenvolvido e reconstruí-lo para o ano seguinte. Assim, nossa
organização e práticas pedagógicas refletem um movimento de reformulação constante
do entendimento e dos interesses que a com unidade escolar tem sobre a educação,
sobre a escola e sobre o estudante do Centro Educacional Darcy Ribeiro.

A partir de 2019, com a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
foram definidas as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo da Educação Básica. Desta forma, a BNCC colabora para garantir direitos iguais
de aprendizagem. Vale ressaltar que a construção e a implementação de uma base
comum está prevista em lei desde a constituição de 1988 e, explicitamente, a partir da
LDB de 1996 , no artigo 26, e no Plano Nacional de Educação (PNE). Conceitos de
diversidade, igualdade e equidade estão na base da organização do BNCC e converge
com o Currículo em Movimento na medida em que também o foco está no
desenvolvimento integral dos alunos, o que abrange as dimensões intelectual, física,
emocional, social e cultural.

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

9.1 Livro Didático

Todos os alunos da escola são atendidos pelo Programa Nacional do Livro Didático
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- PNLD,para melhor assimilação e fixação das estratégias de aprendizagem
desenvolvidas. Os livrosdidáticos são escolhidos pelos professores através do Guia do
Livro Didático fornecido peloMinistério da Educação - MEC. São enviados de acordo
com censo do ano anterior e, casonão sejam suficientes há um remanejamento (troca de
livros) entre escolas da rede de ensinopública do DF. Recebem livro didático todos os
alunos do Ensino Fundamental, do EnsinoMédio e Novo Ensino Médio (NEM).

Em 2020/2021, com o objetivo de promover no estudante sua autonomia e
criticidade, possibilitando a aprendizagem mesmo fora do ambiente escolar,as
atividades ofertadas no ensino mediado por tecnologias quer sejam impressas, quer
sejam por meio eletrônico foram integradas ao uso do livro didático. Foi sugerido aos
professores além do uso do livro didático a construção de webfólio, portfólio, relatórios,
pesquisas, vídeos e áudios de acordo com cada componente curricular ou por área do
conhecimento, instrumento por meio do qual os professores poderiam atestar a
presença dosestudantes e os avaliarem.

9.2 Semestralidade

A proposta da semestralidade foi implementada em nossa escola desde o ano de
2013 para o turno noturno e desde o ano de 2014 para o turno matutino. A opção pela
semestralidade foi escolha dos professores durante a Avaliação Institucional ocorrida ao
final do ano letivo. É importante ressaltar que, ao final do ano de 2014, a semestralidade
foi submetida a um processo de reavaliação por parte dos professores do Centro
Educacional Darcy Ribeiro.

Nesta nova proposta, houve a divisão dos componentes curriculares em dois blocos
semestrais,com o propósito de reduzir o número de disciplinas por semestre para o
estudante e o número de turmas para o professor, proporcionando, assim, uma relação
mais próxima entre estes. A redução de disciplinas a serem cursadas pelo estudante
favoreceos estudos de cada componente curricular. Ocorre também um aumento no
número de aulas das disciplinas quesão oferecidas em apenas um dos blocos, o que
promove mais tempo disponível com cada professor.

Com relação ao corpo docente, a semestralidade possibilitou um trabalho mais
efetivo com oaluno, podendo identificar pontualmente as necessidades de
aprendizagem do mesmo. Alémdisso,com menos turmas, os professores terão
maistempo para planejar suas aulas, proporcionando mais qualidade pedagógica às
mesmas, melhor acompanhamento da frequência e das aprendizagens dos estudantes,
tomando medidas preventivas com a equipe pedagógica para ações contra a evasão.
Existe também a mudança nas práticas de conselho de classe ao longo do semestre,
quando o professor vai, por ter mais tempo com o aluno, conhecê-lo melhor.

Para melhor compreensão, seguem abaixo, como modelos, os quadros de
distribuição dos componentes curriculares por blocos. Cabe ressaltar que esses blocos
não sofrem alterações, sendo definitivos para todas as escolas da Secretaria de Educação
do Distrito Federal que implantaram a proposta.
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FIGURA 10 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR SEMESTRALIDADE

De acordo com os quadros apresentados acima, observa-se que Língua Portuguesa
e Matemática permeiam os dois blocos, permanecendo ao longo de todo o ano letivo.
Isto ocorre devido à carga horária dessas disciplinas ser maior que a das outras, o que
ocasionaria um número elevado de aulas no semestre. A Educação Física também
ocorrerá ao longo de todo o ano letivo para o turno diurno e, no noturno, apenas no
bloco 2, porque a carga horária deste é menor do que diurno. E também conforme
orientação da Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar – CEFDESC,o
desenvolvimento motor é parte de todo o comportamento humano. O desenvolvimento
cognitivo, afetivo e o motor estão relacionados, por isso o corpo deve estarem
movimento durante todo o ano.

A oferta de Ensino Religioso está presente no quadro do turno diurno durante todo
o ano letivo, porém cabe ressaltar que sua permanência é uma opção da comunidade
escolar. Casonão seja uma disciplina escolhida, essa carga horária será utilizada para
as aulas da Parte Diversificada,conforme estipulado pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica e do Ensino Médio. No turno noturno, caso haja a
opção da comunidade,essa disciplina será ofertada apenas para a 1ª série do ensino



39

médio; se isso não ocorrer, essacarga horária será acrescida ao componente curricular
de Filosofia. Com essa organização, não há déficit na carga horária do corpo docente e
discente, ou seja, atende ao estipulado pela modulação dos professores e pela Matriz
Curricular da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Em 2020, no ambiente virtual da Plataforma Escola em Casa DF, a estrutura da
distribuição das salas virtuais seguiu a mesma formatação dos componentes
curriculares em blocos.

9.3 Organização e Estruturação do Novo Ensino Médio (NEM)

A partir deste ano, inicialmente somente para os alunos do 1º ano do Ensino Médio
(Vespertino), foram implantadas as mudanças na organização pedagógica e
administrativa para o Novo Ensino Médio (NEM) em 2020, pautada pela Lei nº 13.415,
de 16 de fevereiro de 2017 e em outros normativos relacionados. A nova legislação
alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ampliando a carga
horária mínima (3.000 horas) para que os estudantes permaneçam mais tempo na escola,
além do trabalho com as competências gerais da Educação previstas na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e a possibilidade de que todos os estudantes escolham
diferentes caminhos de aprofundamento dos seus estudos por meio da flexibilização
curricular.

A carga horária (CH) de 3.000 horas determinada por lei já ocorre nas escolas
públicas da rede de ensino desde o ano de 1995. O currículo foi revisitado à luz das
ompetências e habilidades da BNCC e a organização dele, em duas partes indissociáveis:
a Formação Geral Básica (FGB) com 1.700 horas e os Itinerários Formativos (IF) com
1.300 horas. Vale destacar que esta carga horária se refere ao Distrito Federal, conforme
prevista no Plano de Implementação do Novo Ensino Médio.

Além da reorganização curricular, mudanças estruturais (prático-pedagógicas,
infraestrutura, investimentos financeiros e gerenciais) devem ser realizadas com o
objetivo de ressignificar toda a rede pública para que haja: a garantia das aprendizagens
essenciais; a oferta de trajetórias diversificadas que estejam alinhadas com as
expectativas dos jovens; o estímulo ao ingresso dos estudantes nas universidades e no
mundo do trabalho; a melhoria dos indicadores de desempenho dos estudantes; a
valorização dos profissionais da educação; e a integração das políticas e dos projetos
institucionais e, consequentemente, dos processos pedagógicos e administrativos em
nível da gestão estratégica, tática e operacional. O Novo Ensino Médio busca superar os
desafios decorrentes da universalização do acesso à Educação: garantia da qualidade das
aprendizagens e da permanência dos jovens na escola, redução das desigualdades
educacionais e das taxas de distorção.

O processo de implantação do NEM deve culminar com a implementação nas 2ª
séries, no Ensino Médio Noturno em 2023 e nas 3ª séries no diurno em 2024. O regime
do continua anual e seriado, porém a organização do trabalho pedagógico (OTP) está
disposta em duas fases: Fase I (1a e 2a séries) e Fase II (3a série) e duas ofertas
curriculares distintas alternadas entre semestres. É preconizada a avaliação formativa,
processual, contínua, com aproveitamento e complementação de estudos.

No CEDDR, a enturmação se deu por oferta (A ou B) na FGB e por unidade
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curricular nos IF. Os componentes Curriculares da Área de Conhecimento de
Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Educação Física) e da Área de
Matemática e suas Tecnologias (Matemática) são ofertados durante todos os seis
semestres nas ofertas A e B:

a) A oferta A inicia no primeiro semestre com os componentes curriculares da Área
de Ciências da Natureza, Arte da Área de Linguagens e suas Tecnologias e
Língua Espanhola nos Itinerários Formativos.

b) A oferta B inicia no primeiro semestre com os componentes curriculares da Área
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Língua Inglesa da Área de
Linguagens e suas Tecnologias.

As unidades curriculares dos IF estão arranjadas de quatro formas:

I. Língua Espanhola: unidade curricular obrigatória.
II. Projeto de Vida: unidade curricular obrigatória para orientação do percurso

formativo do estudante.
III. Eletivas Orientadas: unidades curriculares de escolha do estudante para

ampliação das aprendizagens e/ou Projetos Interventivos: unidades curriculares
para atendimento das necessidades pedagógicas dos estudantes.

IV. Trilhas de Aprendizagem: unidades curriculares planejadas de forma a
caracterizar a área de aprofundamento do estudante.

Vale ressaltar que o Projeto de Vida (PV) é o itinerário formativo obrigatório onde
é desenvolvido um processo de planejamento no qual os estudantes se conhecem melhor,
identificam seus potenciais, interesses e paixões e estabelecem estratégias e metas para
alcançar os seus próprios objetivos e atingir as suas realizações em todas as dimensões
(profissional, social, física, emocional).

O PV é unidade curricular eletiva obrigatória durante os 6 semestres do NEM. A
Língua Espanhola é também unidade curricular eleti va obrigatória, ofertada
semestralmente e seus horários de aula deverão constar nos dias da oferta da FGB.

FIGURA 11 -IMPLEMENTAÇÃO DO NOVOENSINOMÉDIO (NEM)

Fonte: DISTRITO FEDERAL, Secretaria de Estado de Educação. Plano de Implementação do Novo
Ensino Médio,2021
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FIGURA 12 - MATRIZ CURRICULAR NO NOVO ENSINO MÉDIO (NEM)
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A partir de 2021, os professores do Ensino Médio do CEDDR participaram das
ações de formação continuada promovidas pela SEEDF. O espaço-tempo da
coordenação pedagógica foi utilizado para estudos dos documentos normativos, das
orientações técnico-pedagógicas, do Currículo e para planejar as estratégias pedagógicas
e ações na implantação do NEM em nossa escola.

As eletivas orientadas são unidades curiculares dos Itinerários Formativos (IF) de
duração semestral com carga horária definida conforme a intencionalidade pedagógica
As eletivas orientadas foram planejadas em função de um ou mais Eixos Estruturantes,
estando organizadas de acordo com a temática a ser abordada e em consonância com as
DCNEM, com os referenciais para elaboração dos itinerários formativos e com o
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal.

No caso do CEDDR as eletivas orientadas do 1º semestre/2022 foram selecionadas
por meio do Catálogo de Eletivas da SEEDF e os estudantes matriculados de maneira
orientada. As unidades curriculares dos Itinerários Formativos são ofertadas às terças e
quintas-feiras.

Demonstramos nos quadros abaixo as eletivas orientadas ofertadas no CEDDR em
2022, nas cinco (05) turmas de 1º ano/Vespertino:

FIGURA 13 - QUADRO RESUMO-ELETIVAS ORIENTADAS
OFERTADAS NO CEDDR - 1º/2022

ELETIVAS ORIENTADAS - 1º ANO (NEM)/2022
1. Análise das principais plantas medicinais autorizadas pela ANVISA que são
consumidas pela população.
2. O brasileiro não é racista...serámesmo?
3. (Re)tratando obras culturais
4. Educação ambiental e sustentabilidade

5. Educação Física-Futsal
6. Matemática financeira como aliada no mundo do consumo
7. Atualidades e os problemas sociais no Brasil
8. Lógica Filosófica
9. Debates em Sociologia – Temas Polêmicos para se conversar
10. Inglês com música
11. Filosofia - Livres até que ponto?
12. Exponha sua arte
13. Curiosidades sobre o quadradinho-brasília,a capital de todos!
14. Debates em sociologia:temas polêmicos para se conversar
15. Inglês em nossas vidas
16. Projeto de Vida
Fonte: Elaboração própria.

Muitos estão sendo os desafios e obstáculos enfrentados na implantação do Novo
Ensino Médio e a aplicabilidade da concepção original do projeto, entre eles, a saber:

1.A ausência de um sistema informatizado padrão que permita a escolha das
eletivas orientadas e Projeto deVida de interesse do estudante, ou seja, do
caminho que o estudante irá aprofundar (flexibilização curricular);
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2.Até o momento, não foi disponibilizado um sistema de registro de notas e
frequência voltados ao NEM (junho/2022);

3.Falta de adequação da modulação X carga horária (quantidade de eletivas precisa
se adequar à disponibilidade). No momento, ofertamos IF, por exemplo, às
terças, quintas e sextas-feiras;

4. Indisponibilidade de salas e espaços na escola que atenda de forma satisfatória às
expectativas. No caso do CEDDR, o desenvolvimento de atividades
compartilhadas com o Ensino Fundamental - Educação Integral no contraturno é
um dos fatores limitantes para a ampliação de oferta das eletivas.

5.Necessidade de aprofundamento teórico-metodologico do Projeto de Vida e
Trilhas de Aprendizagem e apropriação por parte dos estudantes e Professores;

9.4 Currículo em movimento do Distrito Federal

As experiências vivenciadas na escola contribuem para a assimilação de valores,
hábitos e atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a valorização da função
social da referida instituição.Assim, aorganização dos subprojetos,embora a conteçam
de forma coletiva,não deixa de considerar a particularidade de cada série, bem como
suas competências e habilidades previstas. Por conseguinte, o trabalho do professor
deverá adequar-se às possibilidades e aos limites do educando, respeitando as diferenças,
mas com o princípio supremo de fazer da prática de ensinar uma prática de levar a
pensar.

Dentro deste contexto curricular, o aperfeiçoamento da leitura e da escrita será
buscado pormeio do acesso contínuo a leituras diversas, da constante produção de
textos entre outrasatividades estimuladoras para o alcance deste objetivo precípuo na
formação dos educandos.Oferecer oportunidades para que o desenvolvimento do
raciocínio lógico indutivo/dedutivo e a análise crítica em busca de resposta para
situações-problemas sejam uma constante noprocesso de ensino- aprendizagem. Nesse
contexto, estabelecer relações entre o saber teóricoe sua prática cotidiana é inevitável.

Direcionaremos esforços para alcançar através da integração e a sequência dos
componentescurriculares doEnsinoFundamental edo Ensino Médio, abordadas nos
planos escolares e com amplas discussões nos planejamentos e reuniões,sempre com
embasamento nas diretrizes traçadas no Currículo em Movimento da Educação Básica –
Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio - da SEDF. Em 2021, devido a
pandemia e implementação do ensino remoto em 2020 com uma carga horária menor, a
atuação pedagógica teve como norte uma continuidade do ensino ofertado no ano
anterior. Os planejamentos realizados pelos professores se basearam no documento de
Replanejamento Curricular para o ano de 2021 elaborado pela SEEDF. Na oportunidade,
oferecemos aos nossos alunos situações e oportunidades diversas de convívio e
experiências de construção e apreciação da arte, do lúdico, em suas diferentes formas e
meios.

Os objetivos do Ensino no Fundamental e Médio no CED Darcy Ribeiro estão
pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados
pelas Diretrizes Pedagógicas:

a)Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes emuma
perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a
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Diversidade, Cidadania e Educação em e para Direitos Humanos, Educação para
a Sustentabilidade;

b)Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo
vivências de diversos letramentos;

c)Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-
geográficos, da diversidade étnico cultural, dosistemapolítico, da economia,da
tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se
fundamenta a sociedade brasileira latino-americanae mundial;

d)Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar
diálogoséticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas a garantia
de acesso, permanênci ae formação integraldos estudantes;

e)Compreender os estudantes como sujeito central do processodeensino, capaz de
atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na
perspectiva do protagonismo infanto juvenil.

Os conteúdos estão organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento,
porém, articulam-se em uma perspectiva de unidade, progressividade e espiralização,
vinculados,diretamente, à função social. Cada área do conhecimento apresenta o desafio
de promover a ampliação para as aprendizagens contextuais, dialógicas e
significativas em que o ponto de partida deve ser orientado por levantamento de
conhecimentos prévios do grupo de estudantes com o qual o professor atua.Desta forma,
a organização curricular deve proporcionar adiscussão e reflexão da prática pedagógica,
que busque ensinar na perspectiva de instigar, provocar, seduzir para o desejo de
aprender, por meio de relações que possam ser estabelecidas entre conteúdos e a
realidade dos estudantes.

Ressalta-se que desde 2019, a partir da implantação da BNCC que definiu os
direitos de aprendizagem de todas as crianças e jovens do país, temos conhecimento que
o Currículo emMovimentoda SEDF nos traz os marcos conceituais e premissas para a
organização de práticas pedagógicas, considerando especificidades locais. O Projeto
Político Pedagógico (PPP) do CEDDR considera o currículo e a realidade local,
contemplado em seu plano de ação e concretizado no planejamento do professor,em sala
de aula.

Assim, a organização curricular do Centro Educacional Darcy Ribeiro obedece às
diretrizesda Secretaria de Estado de Educação do DF que se ancora na pedagogia
histórico-crítica e napsicologia histórico-cultural pois considera que o trabalho
pedagógico apoia-se na prática social e, por meio da mediação, da linguagem e da
cultura, as aprendizagens ocorrerão na interação do sujeito com o meio e com os outros.

9.5 Projetos e Verbas Parlamentares

O Centro Educacional Darcy Ribeiro recebeu recursos oriundos do Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira PDAF, referente a Emenda Parlamentar
do Deputado Fábio Félix dos projetos aprovados no edital realizado em 2019,
autorizado na Portaria 385 de 17/11/2020, publicado no DODF número 219 de
19/11/2020, processo de liberação 00080-00207597/2020-85, das despesas destinada
para a realização do FESTIVAL DA PAZ. Esta verba será utilizada este ano devido o
retorno às aulas presenciais e a possibilidade de executar o Projeto do Festival da Paz.
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10. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

10.1 Oferta de ensino

Em 2021, no ensino remoto e posteriormente híbrido, os estudantes do CEDDR
tiveram acesso às atividades disponibilizadas pelosProfessores por meio das salas de
aulas virtuais (Google Classroom) por meio da Plataforma Escolaem Casa DF
idealizada pela SEEDF. Vale ressaltar que foram abertas salas específicas para os
alunos assistidos por Professores Intérpretes de Libras.

Em 2022, o CEDDR oferece as modalidades de ensino indicadas abaixo. Devido à
pandemia e as adaptações ocorridas em 2020, as atividades de monitoria da Educação
Integral foram suspensas. Em 2022 houve a retomada da Educação Integral/PROFESP
com o atendimento de 100 alunos.

Matutino: Ensino Fundamental de 9 anos - Anos Finais - Ciclos (6º, 7º, 8º e 9º anos),
desde 2018

Vespertino: Ensino Médio Regular – Semestralidade desde 2014 (em 2022: 2ª e 3ª
séries), Novo EM* (1ª) a partir de 2022.

Noturno: Ensino Médio Regular - Semestralidade (1ª, 2ª e 3ª séries), desde 201

Horário Funcionamento:

Matutino:07h15min às 12h15min
Vespertino: 13h00minàs18h00min
Noturno: 19h00minàs23h00min

FIGURA 14 - QUADRO RESUMO - OFERTA SÉRIES/ETAPAS 2022

ANO LETIVO 2022

TURNO ETAPA DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

SÉRIES E
ETAPAS

QUANTITATI
VO

DE ALUNOS

MATUTINO ENSINO
FUNDAMENTAL
CICLOS DE
APRENDIZAGEM

03 turmas de 6ºano
03 turmas de 7ºano
04 turmas de 8ºano
03 turmas de 9ºano

459

VESPERTINO
NOVO ENSINO MÉDIO 05 turmas de 1ºano

391ENSINO MÉDIO –
SEMESTRALIDADE

04 turmas de 2ºano
04 turmas de 3ºano

NOTURNO ENSINO MÉDIO –
SEMESTRALIDADE

04 turmas de 1ºano
04 turmas de 2ºano
04 turmas de 3ºano

427

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM 2022 1277
Fonte: Elaboração própria.
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10.2 Equipe Pedagógica

Diretora: Aldeneide C. dos Santos Rocha

Vice-Diretor:FranciscoAugustoV. Silva

Supervisão Pedagógica: KarinaHollandaC.deLacerda(Diurno)
Vinícius Elias (Diurno/Noturno)

Coordenação Pedagógica:AlomaCostadeMacedo
Lissandra Almeida
Marlete BatistaNascimento
Marco Aurélio
ReginaMayumiKawahara

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (AEE):IsabelCristinaF.Botão

Serviço de Orientação Educacional:Rose Barros
Bianca Cruz Gomes Sá
Paula Adriana

Supervisão Administrativa:Luiz Carlos Fontoura
Maria do Socorro dos S. Ferreira
Pedro Bragança

Secretária Escolar:Lindomar Elias de Oliveira

FIGURA 15 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2022

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2022
CARREIRA QUANTITATIVO

Professor Efetivos 26
Professor Contrato Temporário 38
Professor Monitor 01
Direção e Supervisão 04
Coordenação Pedagógica 04
Coordenação Educação Integral 01
Serviço de Orientação Educacional (SOE) 03
Secretaria 03
Administrativo 01
Servidores readaptados/Biblioteca 04
EquipeEspecializadade Apoio à Aprendizagem EEAA 01
Guarda patrimonial/Vigia 04
Merendeiros 10
Limpeza 12
Educador Social Voluntário 02
Fonte: Secretaria Escolar do CEDDR



47

10.3 Coordenação Pedagógica e o papel do Coordenador pedagógico na
unidade escolar.

A coordenação pedagógica coletiva tem um papel importantíssimo, trata-se um
espaço de troca de experiência entre professores e de pensar soluções para as
dificuldades encontradas no processo educacional.Nesse contexto os coordenadores
pedagógicos fomentarão as discussões, manterão contato constante com os professores a
fim de auxiliá-los no fazer pedagógico. A coordenação pedagógica caracteriza-se como
um espaço conquistado para debates, discussões, avaliação, planejamento para o
exercício interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa.

Espaço de promoção da reflexão sobre os objetivos e as metas do CEDDR, da
articulação da proposta pedagógica e da troca de experiências do educar, do aprender,
do planejar numa reflexão coletiva e constante sobre a organização do trabalho
pedagógico da UE, focalizando a aprendizagem e o desenvolvimento pleno do educando
e a busca da qualidade da educação. A coordenação é compreendida como
espaço/tempo primordial para a gestão da escola. A SEEDF organizou a coordenação
pedagógica da seguinte forma: o tempo de coordenação é distribuído na semana, em
turno contrário, de modo a possibilitar a formação continuada, a coordenação coletiva e
a coordenação individual. No CEDDR, a coordenação acontece às quartas-feiras com a
presença de todos os docentes (coordenação coletiva) e nos demais dias as coordenações
por área de acordo com o componente curricular de cada professor (coordenação
individual). Há ainda um momento destinado para coordenação individual fora do
ambiente da escola, abrindo diferentes possibilidades de formação, em espaços variados
e viabilizando contatos com outras redes de informação.

Em 2021, no ensino remoto os coordenadores tinham acesso as salas do Google
Sala deAula, uma sala por turma com tópicos para todas as disciplinas e a grupos de
WhatsApp e puderamobservar se o que foi proposto está acontecendo no ambiente
virtual. Além de ajudar na organização pedagógica,estiveram em contato constante com
as famílias dos estudantes, fazendo atendimentos, tirando dúvidas na área pedagógica,
ampliando a comunicação entre escola, professores, estudantes e familiares.

As atribuições exercidas pelos coordenadores do CEDDR são, entre elas:
desenvolver, planejar, coordenar e orientar o trabalho pedagógico dos docentes e
discentes; organizar a infraestrutura e apoio necessários a permanência do aluno na
unidade escolar.

10.4 Formação Continuada de Professores

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio -PNEM foi
regulamentado pela Portaria Ministerial Nº 1.140, de 22 de novembro de 2013. Através
dele, o Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação
assumem o compromisso pela valorização da formação continuada dos professores e
coordenadores pedagógicos que atual no ensinomédio público,nas áreas rurais e
urbanas.

Em 2014, todos professores do Centro Educacional Darcy Ribeiro foram
convocados a participarem do PNEM. No entanto, no turno matutino, sete (07)
professores e dois (02) coordenadores pedagógicos aderiram a formação. As aulas
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aconteceram, desde março de 2014, todas as quartas-feiras durante a coordenação
pedagógica, ou seja, no chão da escola. Além da formação continuada os professores
participantes receberam uma bolsa de estudos. No turno matutino, à epoca, a
Coordenadora Pedagógica Professora Karina Hollanda (Geografia) foi a Orientadora de
Estudos responsável pela replicação do curso na escola. No turno noturno, o Orientador
de Estudos foi o Coordenador Pedagógico Professor Marco Aurélio (Ed. Física).

Em 2020, em atendimento ao Plano de Gestão Estratégica para Realização de
Atividades Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal, a Subsecretaria de
Formação Continuada dos Profissionais da Educação(EAPE) ofereceu cursos de
formação referente ao uso das plataformas Google e Moodle e à produção de material
didático para auxiliar os professores da Rede Pública nesse período.

Em 2021, no período de 27/09 a 17/12 os professores do ensino médio do turno
vespertino participaram do curso com aulas síncronas e assíncronas sobre: O Novo
Ensino Médio – as novas diretrizes para o ensino médio do Distrito Federal para atuar
no Novo Ensino Médio (NEM) com o objetivo de desenvolver competências
promotoras de ensino/aprendizagem dos estudantes, compreender e criar estratégias
metodológicas que possibilitassem a elaboração das eletivas e trilhas, uma
aprendizagem ativa e criar estratégias de avaliação formativa frente aos novos desafios
do estudante protagonista da sua formação.

Neste ano de 2022, após a implementação do Novo Ensino Médio no CEDDR,
desde o mês de abril, os professores estão articipando dos cursos: O Novo Ensino
Médio – Diretrizes e Perspectivas (180h) e do Curso sobre Projeto de Vida oferecidos
pela EAPE.

10.5 Conselho Escolar

O Conselho Escolar é um colegiado constituído, de acordo com as normas
estabelecidas pelaSecretaria de Estado de Educação do DF, por representantes dos pais,
dos alunos, professores e profissionais da carreira de assistência à Educação,ou seja, por
todos os segmentos representativos da escola. Tem natureza deliberativa, cabendo-lhe
estabelecer para o âmbitoda escola,diretrizes e critérios relativos à suaação,
organização, funcionamento e relacionamento com a comunidade, compatíveis com
orientações e diretrizes, participando e se responsabilizando social e coletivamente
pela implementação e deliberações.

O Conselho Escolar é um órgão consultivo e deliberativo composto por todos os
segmentos da comunidade escolar, integrante da estrutura das Escolas Públicas da
Rede de Ensino do Distrito Federal, eleito conforme as leis vigentes, atuando desde
2005. Como órgão assim caracterizado, tem reunido uma vez por mês para analisar o
andamento das ações e metas estabelecidas, bem como a aplicação e fiscalização dos
recursos financeiros. Busca juntamente com a direção da escola a ampliação de nossa
capacidade física, construção do nosso auditório, incentivo a campanhas,
participaçãode eventos e projetos a serem desenvolvidos junto a comunidade do
Paranoá, como por exemplo, passeata contra dengue,realizada em parceria com o
SLU, Secretaria de Saúde e corpo de Bombeiros. Assim, o Conselho cumpre o seu papel
de instrumento daa ção democrática na escola uma vez em que há uma cooperação e co-
responsabilidade na tomada de decisões na gestão escolar.Desta forma, é viável ampliar
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as possibilidades de soluções dos problemas e reforçar compromissos, criando a
possibilidade de mudança porque permite a união entre as pessoas. Com o auxílio do
Conselho Escolar a escola também pode tornar-semais justa, pois nela estão
representados os interesses dos diversos segmentos da comunidade.Dia 26 de abril de
2017 ocorreu as eleições para novos membros do Conselho Escolar.

No ano de 2020, as reuniões de Conselho Escolar ocorreram virtualmente por
meio do uso de ferramentas da Plataforma Google (GoogleMeet). Em 2022 retomamos
as reuniões presenciais do Conselho Escolar.

10.6 Representantes de Turma

Em nossa escola os estudantes terão assegurado o direito de organizarem-se
livremente comapoio da Equipe Pedagógica, para escolherem o seu representante
através de eleição. Assim cada turma terá o seu representante que será o principal
articulador entre a turma, a qual representa,e os profissionais que atuam no espaço
escolar. A formação política ajuda na gestão democrática através do poder de envolver
os alunos em questionamentos e atividades que contribuem para o crescimento
contínuo da comunidade escolar.

Ressaltamos que, dada a situação de excepcionalidade imposta pela pandemia da
Covid-19, os estudantes tiveram assegurados os direitos de representação mesmo que
em atendimento remoto.

10.7 Grêmio Estudantil

Desde 2020 há uma mobilização e o interesse de alguns alunos em resgatar a
construção o Grêmio Estudantil do CEDDR. Nesse período, professores e demais
segmentos decidiram primeiramente buscar maiores informações e experiências de
sucesso que serviram referência na implantação do mesmo. Sabemos da importância do
Grêmio para a formação política de nossos alunos, portanto consideramos de
fundamental importância que também os alunos estejam bem informados sobre a função
do Grêmio no espaço escolar não servindo apenas para organizar festas ou criticar sem
fundamentos ou consciência política, mas que através dos seus representantes possam
colocar sua opinião sobre os problemas da escola e propor soluções para ampliar a vida
escolar e a comunidade em que vive.

Em 28 de maio de 2022 realizamos uma mesa redonda com a apresentação de
convidados e participação de todos os segmentos com vistas informar e conceder
esclarecimentos à comunidade escolar sobre a formação do Grêmio Estudantil, sua
importância e todo o processo para a realização da eleição dos seus membros. No dia 04
de Junho foram apresentados o Estatuto e realizado Assembléia Geral. Em 30 de julho,
foram realizadas eleições para o Grêmio Estudantil no qual participaram duas chapas:
Patronum (@patronum_df) e a voz de todos (@chapa.avozdetodos). A Chapa Patronum
foi e vencedora.

10.8 Professor Conselheiro

Cada turma escolhe um professor para ser conselheiro/representante perante a
direção, demais professores e turmas. O professor conselheiro buscará uma atuação de
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diálogo permanente com a turma, a fim, de orientar na resoluçãode conflitos e
demandas, além de ser um interlocutor entre a turma e os demais agentes da escola. Ele
também atuará como orientador dos projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola.
Professores que não forem escolhidos como conselheiros poderão atuar ajudando aos
conselheiros. No Ensino Fundamental essa escolha será feita no 1ºbimestre e no Ensino
Médio no 1º e 3º bimestre conforme o calendário da escola.

10.9 Conselho de Classe Participativo

O Conselho de classe participativo é formado pelo colegiado de professores, um
representanteda direção, o coordenador pedagógico, pais/mães ou responsáveis e os
alunos, com o objetivo primordial de acompanhar e avaliar a escola,o processo de
educação, de ensino e de aprendizagem dos educandos.Visa ainda diagnosticar ascausas
dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar meios adequados à superação de tais
deficiências. Entende-secomo um espaço de participação da comunidade escolar, indo
de encontro com uma gestão participativa e democrática.

Ressalta-se que o Conselho de classe não pode ser reduzido a constatação e a
contemplação dos percentuais estatísticos de alunos aprovados e reprovados. Deve, ao
contrário, promover e fortalecer na comunidade escolar, o compromisso com o processo
pedagógico por meio da reflexão e da discussão da prática, auxiliando na avaliação do
cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a repetência escolar,
possibilitando principalmente a consolidação da proposta curricular,por isso passamos
arealizar o conselho de classe participativo nos três turnos,conforme descrito
anteriormente.O conselho de classe participativo ocorrerá no início do 2º e 4º bimestre
referentes ao 1 º e 3 ºbimestre respectivamente. Nos demais bimestres segue o conselho
de classe, antecedentes a entrega de notas aos responsáveis.

A partir desta análise, somos capazes de verificar alguns pontos que deixaram a
desejar, e posteriormente serem os conscientes de que é preciso transformar os métodos
aplicados compostos por falhas possíveis de serem corrigidas.

Lembramos que, dada a situação de excepcionalidade imposta pela pandemia da
Covid-19, os estudantes terão assegurados os direitos de representação mesmo que em
atendimento remoto.

10.10 Atuação dos profissionais de apoio escolar e parceiros da escola

No ano de 2000, tivemos como parceiro cultural a embaixada do Panamá, assim
montamos amostra BRASIL–PANAMÁ com exposição de artefatos panamenhos e
apresentações artísticas brasileiras.

Em 2007/2008foi implantado o Sistema de Correção de FluxoIdade/Série–
Aceleração.Uma parceria da SEEDF com a Fundação Roberto Marinho. Na
oportunidade, os professores passaram por um curso de formação, a escola recebeu
televisores e todo o material didáticoespecíficos para o desenvolvimento da
satividades.

Em 2008, o nosso parceiro foi a construtora DALLOCA, que forneceu a mão de
obra na pintura da escola.
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No ano de 2009, contamos com a colaboração dos ex-alunos: Neiva Terezinha,
Adriano Dinize Denise Silva, que nos ajudam na biblioteca no período noturno. Além
de Isabel Neves, colaborando no lanche uma vez por semana e da Catedral
Metropolitana Nossa Senhora Aparecida mediante a doação de cestas básicas, palestras,
empréstimos de cadeiras, tapetes para formatura,doação de bicicletas para alunos
carentes.

Em 2010 e 2011, continuamos com os parceiros: Neiva Terezinha, Isabel Bezerra
Neves e a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Nesse período, contamos
com a parceria da Academia da Polícia Federal com aulas de Judô ministrada aos alunos
da Educação Integral.

No início do ano de 2013, o CEDDR integrou o Programa Educador Social
Voluntário, com a finalidade de fortalecer o protagonismo juvenil, dar suporte às
atividades dentro da escola.. A escola contou com a colaboração de monitores
vinculados ao Programa Jovem Educador Social Voluntário. A atividade do Jovem
Educador Voluntário é considerado de natureza voluntária na forma da Lei nº
9.608/1998.

Em 2014, contamos o Pré-Enem, realizado aos sábados, trata-se de curso
preparatório para o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM. Este projeto foi
idealizado pelo Professor de Matemática do vespertino, Vinicius Elias da Costa que
voluntariamente se dispôs a auxiliartodos os alunos que prestarão este exame. Após o
início das atividades, outros professores apoiaram a iniciativa.Os alunos puderam ter
aulasde: História e Redação.

Em 2018 continuamos abertos às parcerias diversificadas que possam surgir ou que
se fizerem necessárias, a fim de fomentar a integração entre a escola e a comunidade por
meio de cooperação como objetivo de avanços educacionais.

10.11 Relação Escola-Comunidade

O Centro Educacional Darcy Ribeiro, desde a sua fundação, realiza trabalhos
significativos para toda a comunidade escolar, sempre contando com profissionais
comprometidos com a educação. Atividades extracurriculares e extraclasses voltadas
para o desenvolvimento global do aluno, sempre foram ressaltadas, apesar das
adversidades dos diferentes momentos. Além de festas, cursos, empréstimo de
instalações para diferentes eventos, exposições, abertos à comunidade. Assim, essa
integração escola/comunidade é fundamental para osucesso denossa proposta, na
medida em que a comunidade passa a se sentir parte atuante de nosso Projeto Político
Pedagógico. Diante da realidade descrita, surge o desafio de implantarmos uma
educação de qualidade, desenvolvendo uma política de gestão participativa de processos
voltada para a busca da excelência dos serviços prestados à comunidade escolar. A
escola assume o compromisso de aumentar os canais de comunicação com a
comunidade escolar,fazendo valer dos mais diversos aplicativos(Facebook, Instagram,
Whatsapp, Google Sala de Aula) além dos canais mais usais (telefoneee-mail),com o
objetivo de aumentar a interatividade entre os atores do processo educacional durante o
período de ensino remoto/hibrido.
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10.12 Manual do Aluno

O Centro Educacional Darcy Ribeiro, no anode2009, pensando em um trabalho
bem sucedido no que tange à disciplina dentro da escola, produziu o Manual do Aluno,
instrumento com o qual pretendíamos atingir o corpo discente de maneira construtiva
emrelaçãoà prática disciplinar. Esse manual foi entregue a cada aluno na primeira
semana deaula e seu conteúdo discutido em sala pelos professores, direção, orientadores
e alunos de forma crítica e democrática.A importânciada correta utilização desse
documento está relacionada à convivência harmoniosa em nossa escola com o
cumprimento dos deveres a partir da garantia dos direitos. Nossos educandos precisam
compreender que nada no mundo pode ser organizados em regras que existem para
facilitar o convívio.O manual possui também função de agenda de comunicação entre a
escola e os pais, mães e/ou responsáveis.

10.13 Atendimento aos Deficientes Auditivos (DA) e a atuação dos Intérpretes
de Libras

O CEDDR atende alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE) que se
encontram incluídos nas salas de aula comuns. Tratam-se de estudantes com
deficiências e/ou transtornos funcionais e necessidades especiais educacionais, entre
eles os Deficientes Auditivos (DA). A partir deste ano, o CEDDR se tornou pólo de
atendimento desses estudantes matriculados em 2022 nos 1º,2º e 3º anos do Ensino
Médio. Desta forma, contamos com o acompanhamento de professores especialistas em
Libras. Conforme orientações bem definidas pela SEEDF, a adequação curricular e
adaptação, bem como a flexibilização da temporalidade são base do currículo proposto
para esses estudantes. O planejamento e as avaliações são individualizadas
compreendendo o desenvolvimento e as especificidades de cada estudante.

No início de 2022, durante a coordenação pedagógica os professores tiveram a
oportunidade de ter uma formação e capacitação relacionados às necessidades, ao
desenvolvimento e o acompanhamento dos estudantes DA.

10.14 Atuação do Serviço de Orientação Educacional (SOE)

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) no Centro Educacional Darcy Ribeiro
integra-se ao trabalho pedagógico e da comunidade escolar na identificação, na
prevenção e na superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento integral do
aluno, tendo como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à
orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno com oser
integral. A equipe do SOE é responsável peloa companhamento e o apoio dos
profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e articulação da comunidade
escolar e da rede externa, quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das relações
humanas que os cercam. Os profissionais da nossa equipe, realizam uma abordagem e
tratamento de questões fundamentais para a escola e estão preocupadas com o repensar
constante das ações,visando a uma maior articulação com a com unidade e com a
qualidade do ensino,por meio de uma escuta ativa e atenta das questões da comunidade
escolar.
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10.15 Atuação da Equipe Especializadade Apoio à Aprendizagem (EEAA)

Na perspectivadaeducação inclusiva, no CEDDR oferecemos o atendimento
educacional especializado de apoio à aprendizagem que tem como função identificar,
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que proporcione uma
plena participação dos estudantes,considerando suas necessidades específicas. A EEAA
colabora na formação e desenvolvimento dos estudantes com vistas à autonomia e
independência na escola e fora dela. Além de atender aos estudantes, a EEAA também
promove encontros periódicos com os familiares destes estudantes destacando sua
função no processo de escolarização e inclusão e, quando necessário, solicitando
intervenções relacionadas ao comportamento e ao desempenho escolar. Durante as
coordenações pedagógicas— coletiva, porárea e individual- ocorrem, com os docentes,
encontros de orientação e capacitação relacionados à formação e ao desenvolvimento
dos alunos com transtornos e especificidades individuais (apresentação dos
estudantes,especificidades das necessidades educacionais especiais de cada
um,estratégias de atuação, fundamentação legal,adequação curricular).

10.16 Recomposição das Aprendizagens: permanência e êxito escolar

Justificativa

A partir de 2022, sobretudo após o retorno às aulas presenciais e o levantamento
realizado a partir da aplicação de Avaliação Diagnóstica inicial e observação do
Professor(a) por todos os componentes curriculares no Ensino Fundamental e Ensino
Médio podemos traçar um cenário da situação das aprendizagens dos estudantes no
CEDDR. É sabido que os estudantes voltariam com níveis diferentes de aprendizagem e
é fundamental ter um olhar específico para cada um e que nossos alunos tenham
oportunidades de recuperar aprendizagens essenciais e progredir em sua trajetória
escolar com sucesso. Constatou-se fragilidade relacionada à Lingua Portuguesa
envolvendo às questões de escrita, interpretação de texto e noções básicas de
Matemática e até mesmo alguns casos de estudantes dos 6º e 7º anos com fragilidades
advindas de etapas-chave da alfabetização. Os alunos, de forma geral, apresentaram
fragilidades significativas que podem impactar em seu desempenho escolar e atrasar
provavelmente as outras etapas da educação.

Objetivos

1. Oportunizar aos estudantes vivência de atividades que reforcem suas
aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática; diminuindo os efeitos adversos
causados pela pandemia

2. Incentivar a utilização de tecnologias educacionais, organização da rotina
escolar no ensino e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a
melhoria da aprendizagem em todos os componentes curriculares

3. Analisar os resultados das avaliações internas e externas, para identificar o grau
de domínio das habilidades e, a partir disso, identificar os estudantes que mais precisam
de apoio e planejar intervenções mais efetivas para que desenvolvam as aprendizagens
esperadas;

4. Realizar uma recuperação contínua e processual como ação de intervenção
imediata e voltada para as necessidades de aprendizagem do estudante
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Ações

a) Promover atividades de acolhimento desse aluno nesse ano de retorno ás aulas
presenciais;

b) Acompanhar a assiduidade e o desempenho global dos estudante, visando
assegurar não apenas a continuidade de estudos, como também o encaminhamento para
recuperação contínua com vistas à superação de dificuldades de aprendizagem que
ainda possam persistir.

c) Identificar quais estudantes apresentam mais fragilidades em consonância
também com a incompatibilidade idade/série.

d) Fortalecer o vínculo família x escola, participação da família no
acompanhamento do estudante em casa e na escola com a supervisão do Serviço de
Orientação Educacional (SOE);

Estratégias

a) Trabalho com alfabeto: impressão das letras cursivas e caixa alta;
b) Leitura e interpretação de textos (poemas, tiras, gibis, livros);
c) Uso do caderno de caligrafia.
d) Leitura e Produção Textual: redação por todas as disciplinas, inclusive pela Parte
Diversificada - PD
e)Adequação curricular : Uso de textos e enunciados curtos;
f) Recuperação de Aprendizagem contínuo e processual: resgate do conhecimento
prévio

g)Reagrupamento : dificuldade devido à logistica/ falta de espaço
h)Atendimento no contraturno (início 2º Bimestre)
i) Roda de Conversa
j) Conselho de Classe Participativo
k)Encaminhamento ao Conselho Tutelar, quando necessário.
l) Comunicado aos pais e/ou responsáveis (escrito e por telefone)
m)Diário de Bordo on-line: monitoramento diário da frequência
n)Implementação de Projetos Interventivos (NEM) - 2º semestre
o)Aplicação e acompanhamento das avaliações de aprendizagem com os estudantes.

10.17 Plano e Implementação da Cultura de Paz

Apresentação

Vivenciamos um quadro de violência, indisciplina, dificuldade de socialização
respeitosa, pichações, depredação patrimonial, atos de vandalismo, tratamento e
abordagem agressiva dos alunos entre si e com os professores cada vez mais presente no
âmbito escolar. Acredita-se que este quadro esteja relacionado sobretudo ao tempo de
isolamento e distanciamento social em que foram submetidos os estudantes e familiares
no período de pandemia.

Nesta perspectiva, é necessário que a escola contribua significativamente para o
enfrentamento da violência no contexto escolar. A escola deve ser um lugar de reflexão,
inclusão, socialização e transformação onde num processo fundamentado em decisões
coletivas, na socialização do conhecimento, na construção da cidadania, possa dar vez e
voz aos alunos aos pais e a toda comunidade educadora da escola. O diálogo entre os
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pares, com a troca de impressões e experiências sobre o tema, também é essencial. É
preciso mobilizar a escola para enxergar as situações de conflitos ocasionadas pela
violência em suas várias formas; disso, resultará a vontade verdadeira de enfrentar esses
conflitos para que se opere a mudança e necessidade de uma atitude responsável de
todos. A intenção é buscarmos, de forma conjunta, minimizar os casos extremos de
violência e estabelecer medidas para prevenir novos conflitos.

A implementação deste plano corrobora com uma educação que visa a inclusão de
todos, numa sociedade participativa e em construção, procurando compreender a
evolução humana em seus diferentes aspectos: social, religioso, político, econômico e
cultural, formando indivíduos interessados em desenvolver a solidariedade o respeito à
diversidade de todas as etnias que formam a população brasileira. Reconhecendo assim,
a importância da nossa cultura e sua dimensão com a contribuição de várias etnias,
evitando o preconceito e a discriminação, visando a formação integral do estudante,
com uma visão crítica da própria cidadania e capaz de também contribuir para um
mundo mais justo e solidário.

Objetivo Geral

Promover e fornecer subsídios para uma reflexão a respeito da convivência escolar
sobre as questões ligadas à violência e ao mesmo tempo propor ações para o seu
enfrentamento a partir de intervenções que possibilitem também a a minimização, a
prevenção dos conflitos e permanência do diálogo constante buscando a partilha da
responsabilidade pelas decisões das regras de convivência.

Objetivos Específicos

a) Caracterizar a realidade do espaço escolar, traçar um diagnóstico para
planejar e realizar as ações pertinentes com vistas a uma convivência
harmoniosa;

b) Discutir as questões ligadas à violência no contexto escolar, compreendendo
suas várias facetas.

c) Conciliar ações que reduza a prática do bullying na e qualquer ato de
violência, fazendo com que o assunto seja bastante divulgado e assimilado
pelos alunos;

d) Monitorar, através da mediação professor/aluno os principais problemas
diários de convivência entre os alunos para avaliar e analisar a evolução do
problema, criando referência para que os alunos que precisam de apoio e
proteção possam denunciar as violências sofridas ou testemunhadas,
preparando-os para poder ouvir e aconselhar.

e) Reunir os pais e/ou responsáveis para que também eles participem e
colaborem dessa proposta; os pais deverão se conscientizar e juntos com a
escola buscar soluções para o problema.

f) Proporcionar a formação de capacidades morais e a aquisição de atitudes e
valores.

g) Estimular a auto-reflexão e a tomada de consciência sobre o papel de cada
um dentro de um grupo.

h) Discutir questões pertinentes ou necessárias para a convivência democrática
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Ações

a) Promover exposições com as atividades de arte e cultura, que são elementos
fundamentais de expressão emocional e dos sentimentos. Além disso, as atividades de
formação pessoal e social contribuem para ampliar a permanência dos estudantes nas
escolas e assim promover as relações socioemocionais ;

b) Realizar encontros/seminários com temáticas que envolvam a comunicação
não violenta, cultura de paz, etc. com a presença de especialistas, visando à redução e
prevenção da violência;

c) c) Fomentar a convivência que favoreça a inclusão e participação social.
d) d) Oportunizar aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, à ciência,

à formação de hábitos individuais e sociais saudáveis e à prática esportiva em diferentes
espaços, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem;

e) e) Estimular a reflexão e a pesquisa sobre as temáticas: bullying, violência
doméstica, direitos humanos, combate à discriminação racial,direitos da criança e do
adolescente, acesso aos direitos e à justiça social.

f) Envolver os pais e/ou responsáveis por meio de reuniões presenciais na
escola;

Estratégias
a) Realização de atividades com a colaboração e parceria com os professores

da disciplina Projeto de Vida e do SOE com objetivo de que os estudantes elaborem seu
projeto de vida, desenvolvam a autoestima, a educação emocional;

b) Promoção de debates através do cinema/filmes relacionados com
temáticas que provoquem reflexão sobre o respeito às diferenças e às diversidades;

c) Estimular a formação do Grêmio Estudantil favorecendo o protagonismo e
o sentido de pertencimento;

d) Palestras e Oficinas para acolhimento emocional de professores e
estudantes com psicólogos e especialistas sobre o cuidado da Saúde Mental;

e) Campanhas sobre prevenção, alerta e enfrentamento ao
bullying/cyberbullying e formas de violência contra adolescentes, violência doméstica e
prevenção aos relacionamentos abusivos, via redes sociais;

f) Promover concurso de redações e desenhos;
g) Promover caminhadas e abraço coletivo simbólico pela paz na escola;
h) Elaborar murais e cartazes pela escola com o objetivo de informar e

mobilizar a comunidade sobre as diversas formas de violência;
i) Realizar os Jogos Escolares e Festival da Paz como projetos fundamentais

que estimulam a socialização, o respeito mútuo entre os alunos;
j) Realizar a atividade de pedágio de conscientização, onde se entregarão

pequenos lembretes falando da violência não apenas dentro dos muros escolares durante
a entrada e/ou no intervalo.

k) Atendimento individualizado dos estudantes, proporcionando um
momento de escuta e orientação;

l) Realizar um levantamento dos registros de todas as situações de violência
ocorridas (das mais leves às mais graves), classificando-as por características similares,
verificando o que ocorre mais e se tem esteja com mais registros, envolvendo-se
constantemente em conflitos.

m) Aplicação de questionário que nos retrate o panorama da escola;
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11. GESTÃO DEMOCRÁTICA

No contexto escolar, o exercício da cidadania se apresenta com a consciência
pedagógica que é demonstrada pela participação dos integrantes da comunidade escolar
nos processos educacionais. Desenvolver um acultura de participação e
comprometimento supõe um redimensionamento dos papéis tradicionalmente
executados e a utilização efetiva de órgãoscolegiados existentes na escola. Da direção
escolar espera-se o exercício efetivo e a condução adequada dos processos
escolares,atuando como elemento integrador e catalisador dos esforços do grupo. Por
outro lado a escolha dos membros da comunidade escolar que atuamnas entidades
colegiadas e a eleição da direção da escola, consolida o processo da Gestão Democrática
nas escolas públicas do DF.

Conferir à escola maior poder de decisão é sem dúvida, livrá – la das amarras que
constituementraves à realizaçãodos seus projetos, porém, isso implica aumento de
responsabilidades para seus membros, sobretudo para o diretor. Espera-se dele um
trabalho de articulação tantoem nível interno, com seus pares, com a comunidade de
pais e representantes da comunidade escolar e ainda com as lideranças locais, a fim de
obter o apoio necessário para a execução dos projetos assumidos pela comunidade
escolar.

Sendo assim ,a gestão da escola deve ser entendida como um processo que rege o
seu funcionamento, compreendendo a tomada de decisões, planejamento,execução,
acompanhamento e avaliação referentes às políticas educacionais no âmbito da unidade
escolar, com base na legislação em vigor e de acordo com as diretrizes fixadas pela
Secretaria de Estado de Educação do DF.

11.1 Metas dentro da gestão democrática

a) Equilibrar e integrar as interfaces e diferentes áreas de ação da escola e a
interação entre as pessoas, em torno de um ideário educacional comum, visão,
missão e valores da escola.

b) Liderar a atuação integrada e cooperativadetodos os participantes da escola, na
promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem,orientado por elevadas
expectativas,estabelecidas coletivamente e amplamente compartilhadas.

c)Demonstrar interesse genuíno pela atuação dos professores, dos funcionários e
dos alunos da escola, orientandoo seu trabalho em equipe, incentivando o
compartilhamento de experiências e agregando resultados coletivos.

d) Estimular participantes de todos os segmentos da escola a envolverem-se na
realizaçãodos projetos escolares, melhoria da escola e promoção da
aprendizagem e formaçãodos alunos, como uma causa comum a todos, de modo
a integrarem-se no conjunto do trabalho realizado.

e) Encorajar e orientar a participação dos membros mais apáticos e distantes,
levando-os a apresentar suas contribuições e interesses para o desenvolvimento
conjunto e do seupróprio desenvolvimento.

f) Fomentar práticas de co-liderança, compartilhando responsabilidades e espaços
deação entre os participantes da comunidade escolar, como condição para a
promoção da gestão compartilhada eda construção da identidade daescola.

g) Promover a articulação e integração entre escola e comunidade próxima, com o
apoioe participação dos colegiados escolares, mediante a realização de
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atividades de caráter pedagógico, científico,social,cultural e esportivo.
h) Organizar o Conselho de Classe nos finais de bimestres, diagnosticando os
pontos positivose negativos, buscando soluções dentro da proposta pedagógica.

i) Socializar com a equipe pedagógica, funcionários e professores todas as
informações obtidas: leis, instruções, normas que regulamentam o processo
educacional.

j) Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar, através de encontros periódicos
com professores e equipe pedagógica para efetivação da aprendizagem e
permanência doaluno.

k) Garantir a socialização das informações, sejam elas legais ou financeiras via
quadrosespecíficos afixados na escola ou via internet.

12. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM:
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS

12.1 Avaliação para as aprendizagens

O conhecimento não deve ser considerado apenas como mera transmissão de
conteúdos programados, mas sim como transformação contínua. A avaliação da
aprendizagem, no Centro Educacional Darcy Ribeiro segue as Diretrizes de Avaliação
da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que propõem uma avaliação de
caráter formativo. Em nossa concepção, a avaliação é entendida como parte do
processo de ensinar e aprender. Porisso, ganha um caráter formativo, uma vez que
redimensiona o planejamento do professor e, consequentemente,sua
prática.Destaforma,a avaliação não pode ser instrumento de exclusão dos alunos, deve
ser democrática, favorecendo o desenvolvimento da capacidade doaluno de apropriar-
sede conhecimentos científicos, sociais e tecnológicos, produzidos historicamente,
resultado de um processo coletivo de avaliação diagnóstica. Diante do exposto, faz-se
necessário que o professor perceba o real sentido da avaliação, a qual deve ser usada
como recurso pedagógico a favor do aluno, permitindo melhorar a qualidade do ensino
e das diferentes aprendizagens.

Nesta perspectiva, consideramos que a avaliação deve ser processual, contínua e
diagnóstica. Compreender aavaliação como diagnóstico significa ter o cuidado
constante de observar, nas produções e manifestaçõesdos alunos, os sinais ou
indicadores de sua situação de aprendizagem. É por meio da avaliação de aprendizagem
que são averiguados o alcance e aabordagem dos objetivos constantes do planejamento
do professor, com vistas a redirecionarou refazer o trabalho pedagógico, de forma a
garantir o alcance da finalidade educativa que os orienta.

A aprendizagem é considerada parte de umaaçãocoletivaque busca a formação dos
estudantes em seu percurso formativo, garantindo o desenvolvimento em todos os
aspectos.Essa concepção parte da premissa de que todos podem aprender a partir de
seu ritmo e no seu tempo e, para que as aprendizagens sejam significativas, a Escola
oferece oportunidades, ações e estratégias. Neste contexto, a avaliação é tema recorrente
do planejamento, uma vez que contribui, também, para a construção da autonomia de
todos os envolvidos na tomada de decisões.

Uma proposta de avaliação que rejeite o caráter mecânico descontextualizado e
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classificatório do processo deensino-aprendizagem não deve se restringir ao julgamento
do sucesso ou fracasso do aluno deve ser compreendida como um conjunto de atuações
que tenham a função de alimentar, sustentar e orientara intervenção pedagógica. Deve
acontecer contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do
conhecimento construída pelo aluno.

Analisando o processo de aquisição ou apropriação do conhecimento na visão
histórico-cultural, conforme Vygotski, constatamos que a construção do conhecimento é
contínua e cumulativa. A aprendizagem de acordo com essa perspectiva é promotora do
desenvolvimento cognitivo e social do indivíduo, cabendo ao professor atuar como
mediador nesse processo, provocando aquisição de conhecimentos que o aluno ainda
não possui. Nesse sentido, o registro e avaliação do professor em cada etapa do
desenvolvimento do aluno é fundamental para que se possa estabelecer diagnósticos
constantes do desempenho escolar do educando.

Portanto as tarefas e os desafios propostos devem ser claros para que a resposta do
aluno permita ao professor avaliar como ele se situa na apropriação dos conteúdos e na
atividade de conhecer seus acertos, dúvidas, relações que estabelece, etc. Este
mapeamento deve sinalizar ao professor os rumos da atuação docente e as intervenções
necessárias como acompanhamento dos alunos, para que percebam seu processo e
emitir juízos com base nas produções dos alunos em sala de aula como parte das
atividades desenvolvidas, porém essasproduções não são instrumentos suficientes para
avaliar o aluno.

O que caracteriza esta proposta de avaliação é seu caráter contínuo, diagnóstico e
de acompanhamento, sem pretendo em vista o progresso dos alunos e sua aproximação
dosobjetivos pretendidos, apartir de sua situação real. Tem um forte traço qualitativo,
não pretende medir aprendizagem segundo escalas ou valores, mas interpretar a
caminhada dosalunos com base nos registros e apreciações sobre seu trabalho.

É função da escolarealizar a mediação entre o conhecimento prévio do salunos e o
conhecimento sistematizado, propiciando formas de acesso ao conhecimento científico,
respeitando o temp o e a capacidade de buscar e organizar informações individuais, no
desenvolvimento de seu pensamento e na formaçãode conceitos. O processo de ensino
deve, pois, possibilitar a apropriação dos conteúdos e da própria atividade de conhecer,
respeitando as suas especificidades. Nesse sentido levando em consideração também a
realidade do aluno trabalhador.

Além disso, os professores são orientados a fazer uma adaptação curricular e
recomposição de conteúdo visando ao atendimento e acompanhamento nos casos em
que tenhamos alunos que não tiveram acesso a determinados conteúdos, entre outros
Instrumentos da Avaliação:

a) Provas escritase/ou orais;
b) Trabalhos;
c) Pesquisa;
d) Seminários informativos;
e) Relatórios de atividades;
f) Apresentação de trabalhos;
g) Tarefas;
h) Trabalhos de elaboração de ideias, análise e síntese.
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Durante o período de ensino mediado por tecnologia, as atividades puderam não
somente serem postadas em ambiente virtual de aprendizagem (Plataforma Escola em
CasaDF) ou entregue, de forma impressa como também foram adotados outros
instrumentos e procedimentos de avaliação tais como testes, projetos de pesquisas,
relatórios, entre outros.O fundamental é levar o educando a se apropriar do
conhecimento e a desenvolver as habilidades necessárias para transferir e aplicar o que
se aprende na escola para as diversasesferas de atuação da sua vida pessoa le
profissional.

Nessa perspectiva,a avaliação deverá ser formativa.O professor poderá lançar mão
de diferentes estratégias de avaliação,tendonesse momento uma série de oportunidades
de resignificar o protagonismo dos estudantes em seu processo de aprendizagem. É
possívelutilizar além de portfólios, diários de bordo e relatos escritos pelos próprios
estudantes como forma de autoavaliação.

12.2 Princípios norteadores das práticas avaliativas

1.Considerar a individualidade de cada sujeito em seu processo de aprendizagem;
2.Elaborar estratégias quantas forem necessárias para auxiliar os alunos a se
desenvolverem;

3.Avaliação e aprendizagem são elementos indissociáveis no processo educacional.

12.3 Avaliação e Estratégias de Intervenção no Ciclos para as Aprendizagens

A partir do ano de 2018, o Centro Educacional Darcy Ribeiro implementou a
Organização emCiclos para as aprendizagens (3º Ciclo). Conforme as diretrizes de
intervenção nos ciclos o CEDDR realizou neste 1ºBimestre uma avaliação diagnóstica,
ponto de partida para o processo interventivo na nossa visão. Assim, nos 2º, 3º e 4º
bimestres iremos trabalhar em um período quinzenal com oficinas interventivas de todas
as disciplinas. Desde então, realizaremos reagrupamento entreclasses e nas classes uma
vez por semana. No início do 2º Semestre fazemos uma nova avaliação diagnóstica para
comparar os avanços obtidos e asnovas propostas de intervenção.

12.4 Recuperação Contínua

De acordo como Regimento escolar, Art.145, é direito do aluno que não atingiu o
aproveitamento mínimo recuperar o conteúdo não absorvido.O acompanhamento e a
recuperação contínua, após cada avaliação realizada ao longo do bimestre, permite a
cadadocente verificar falhas durante o processo de aprendizagem caracterizam um
processo deensino/aprendizagem voltado para o indivíduo e suas dificuldades pontuais,
tendo em vista a possibilidade de observar a evolução de cada aluno e sua verificação
de conteúdo por ciclos.Isso torna a avaliação um meio menos desgastante para as
pessoas envolvidas. O professortem a condição de analisar o desenvolvimento dos
alunos de maneira mais direcionada e específica, enquanto os alunos podem estudar
conteúdos necessariamente significativos, que consistem em pré-requisitos para
aprendizados posteriores.

A recuperação processual, como meio de verificação de desempenho, poderá
ainda ter suaaplicação ao final de cada bimestre. Após o fechamento de notas e
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constatação de alunos com rendimento abaixo da média 5,0 (cinco), no início do
bimestre seguinte são ministradas aulasdo conteúdo a ser recuperado.No decorrer do
processo,aplica-se uma nova avaliação composta por 70% de questões discursivas e
30%, objetivas. A nota deste exame poderá substituir a do bimestre a ser recuperado se
for superior à anterior. Ressaltamos também que a recuperação poderá ser realizada ao
longo do processo, de forma fragmentada e de acordo com averificação de rendimento
insuficiente em determinados conteúdos.Nesse caso, lançamos mão de mais uma forma
de analisar o aproveitamento do educando durante o anoletivo.

12.5 Regime de Dependência

Esta unidade de ensino oferece o regime de dependência aos alunos de acordo com
a Portaria nº483,de 20 de novembro de 2001. O processo aplica-se da seguinte maneira:

a)Identificação dos alunosem dependência, bem como a média atingida no ano
anterior;

b)Organização de conteúdos e de exercícios direcionados e significativos pelo
professor responsável pelas érieem que o aluno está cursando;

c)Repasse de listagem de conteúdos e de exercícios para os alunos;
d)Acompanhamento e esclarecimento de dúvidas de acordo com a
disponibilidade do professor e a necessidade do aluno. Geralmente esses
encontros ocorrem no contraturno.

e)Aplicação das avaliações de dependência;
f) Realização de provas e trabalhos (somatória de notas).

A nota compor-se-á do somatório de três momentos avaliativos ao longo do ano
letivo, sendo duas notas não-presenciais (40%) e uma última presencial (60%). Caso o
aluno não atinja a média 5,0 (cinco), terá a chance de ser promovido se cursar com
aproveitamento o(s) componente(s) curricular(es) da série subsequente àquele em que
apresentem insuficiência (Portaria nº 483, de 20 de novembro de 2001).

Em 2021, dada a situação de excepcionalidade imposta pela pandemia da Covid-19,
foi realizada de forma virtual, no segundo semestre letivo.

12.6 Avaliação Diagnóstica

Desde 2009, instituímos um mecanismo importante no que se refere ao diagnóstico
da aprendizagem do educando: a avaliação diagnóstica – aplicada nas primeiras
semanas do ano letivo – composta por Língua Portuguesa e Matemática como base para
a exploração dos demais conteúdos. A relevância de tal instrumento reside no fato de
que com base no resultado dessa avaliação o professor adquire elementos suficientes
para realizar seu planejamento,determinando conteúdos e grau de aprofundamento de
acordo com pré-requisitos representativos.

Todas as atividades desenvolvidas pelo aluno no dia a dia, sua participação em
atividades de oralidade,criticidade, realizaçãode trabalhos extraclasses, verificações de
aprendizagem, empenho na realização de todas as atividades propostas tanto quanto da
autoavaliação serão entre outros,meios utilizados para a avaliação qualitativada
aprendizagem.

Não podemos esquecer que a avaliação deve ser entendida como uma ferramenta a
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serviço da aprendizagem cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua
constante qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções, corrigir
rumos para estabelecer uma aprendizagem significativa. Nesse contexto,a
reavaliaçãodo planejamento torna-seimprescindível e tal ferramenta deve ser vista como,
acima de tudo, uma atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Diante
dessa visão, será delineado e reavaliado todoano o conteúdo mínimo a ser trabalhado
noano subsequente,por meio do planejamento anual.

A recuperação será contínua, paralela, respeitando as limitações individuais dentro
do contexto da sala de aula com o objetivo de referenciar as determinações
estabelecidas pelas Diretrizes de Avaliação da SEDF. Ao final de cada bimestre, o
rendimento de cada turma será apresentado graficamente para análisee possíveis
intervenções.

12.7 Nota Formativa

Um outro instrumento merecedor de destaque em nosso sistema avaliativo é a nota
formativa ,cujos critérios valorizam assiduidade, comprometimento, disciplina,
realização de atividades, dentre outros. Essa ferramenta compõe a nota final do aluno e
vale até1(um)ponto.

Nas coordenações coletivas, há momentos de troca de ideias, planejamentos e
reestruturações de ações pedagógicas. Além disso, já dispomos da coordenação
pedagógicasemanal – espaço privilegiado para troca de experiências – que tem por
finalidade planejar,orientar, acompanhare avaliaras atividades didático-pedagógicas,a
fimde dar suporte ao projeto educativo da escola. Um elemento inserido neste ano será a
análise de filmes com temas significativos,que serão sugeridos pelo grupo pedagógico.

13. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

No ano de 2007, a escola, mesmo tendo resultados expressivos na Prova Brasil,
ficou classificada entre as 29 escolas do DF com baixo índice no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Assim fomos selecionados pelo
Ministério da Educação - MEC para compormos o quadro de escolas que receberiam
suporte para melhorias pedagógicas, o PDE-Escola, conforme determina o Decreto-Lei
nº 6094/07. Durante a elaboração do plano de ação do PDE-Escola, percebeu-se que as
taxas de reprovação, abandono e distorção série/idade estavam ruins e deveriam ser
atacadas prioritariamente.

Nosso plano de ação foi elaborado juntamente com a comunidade escolar e
aprovado pelo MEC no ano de 2008 e 2009, a partir de então durante o ano letivo
contamos com ações que objetivam a melhoria de rendimento escolar dos alunos e das
práticas pedagógicas da escola, tais como: realização de projetos interdisciplinares,
planejamento de aulas práticas e diversificadas e elaboração/aplicação de avaliações
interdisciplinares, promoção avaliação com simulados alusivos ao ENEM e ao PAS.
Tudo isso como forma de atrair os alunos de diferentes maneiras.

A equipe pedagógica do Centro Educacional Darcy Ribeiro tem buscado reforçar o
caráter democrático da instituição mediante realização de reuniões constantes para
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avaliação de suas ações junto aos diversos segmentos da comunidade escolar para
concretização de todos os objetivos propostos inicialmente, entre elas:

a)Reuniões semanais com os membros da direção e coordenação pedagógica para
traçar metas e avaliar as ações desenvolvidas durante o bimestre letivo.

b) Realização de coordenações pedagógicas em que a troca de experiência
prevaleça, bem como desenvolvimento e integração de atividades para que
ocorram com êxito.

c) Prestação de contas dos recursos financeiros, visando a aplicação adequada
desses recursos.

A realização de parcerias, o acompanhamento integral das ações pedagógicas e o
conhecimento dos projetos desenvolvidos na instituição são funções de uma gestão
preocupada com o andamento de seu grupo. Dentro da perspectiva de que o gestor
escolar deve trabalhar na integração das pessoas que compõem os segmentos da
comunidade escolar, de maneira organizada e unificadora e atuando de forma
colaborativa, observa-se no Centro Educacional Darcy Ribeiro um diferencial na gestão
escolar: pratica-se a pedagogia da presença na qual cada gesto é valorizado e o
indivíduo pode propor ações que serão apreciadas pelo grupo e colocadas em prática se
esse for o desejo da maioria. Essas ações evidenciam o caráter democrático da
instituição.

O comprometimento, a parceria e o envolvimento com a comunidade escolar,
principalmente com o grupo de professores contribuem para um melhor desempenho
dessa instituição. Acreditamos também, que nossa ação à frente da escola, no que se
refere ao aspecto administrativo, colabora para que o Centro Educacional Darcy Ribeiro
obtenha destaque perante a comunidade do Paranoá.

Entendemos também, que a escola de qualidade seja a democrática, sem abrir mão
da autonomia e respeito à hierarquia, uma escola onde todos os alunos se sintam parte
integrante do processo educacional. Uma escola onde o aluno consiga perceber que
existam perspectivas de um futuro melhor.

O norteador das ações do Centro Educacional Darcy Ribeiro é a política para
Educação do GDF. A partir da assinatura do termo de compromisso, a nossa escola tem
buscado ir além das metas estabelecidas, como por exemplo:

a) Reduzir a reprovação para no máximo:
20% nos 8º anos; 9º anos; e 1º anos;
20% no 2º ano;
20% no 3º ano.

b) Ampliar os índices de aprovação em Instituições de Ensino Superior em 30%;
c) Reduzir a evasão no noturno para 10%;
d) Incentivar a participação em exames nacionais de avaliação de aprendizado
(ENEM, Prova Brasil, OBMEP) e locais (PAS/UnB - Programa de Avaliação
Seriada).

e) Participar de concurso de redação (interno/externo) com 100% de participação
dos alunos

Assim sendo, esperamos continuar contribuindo para a elevação cultural de nossa
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comunidade, mas deixando claro que aquilo que apresentamos aqui não é um projeto
acabado, pois a comunidade escolar será responsável pelo direcionamento de um melhor
trabalho para adequarmos nossas propostas à dinâmica das mudanças comportamentais
de nossa sociedade e do mundo. De um ponto primordial não podemos nos esquecer:

Todo mundo espera que a escola faça a diferença na vida de seu aluno. Isso quer dizer que
queremos que todo estudante saia da escola diferente de como nela entrou: que saiba mais sobre
si e sobre o meio físico social; que pense a respeito da realidade a sua volta; e que consiga
discernir, no ambiente em que vive o justo do inaceitável, agindo de maneira coerente e
consequente. (Extraído do Módulo IV, Progestão Programa de Capacitação a Distância para
Gestores Escolares, 2001, p.15).

Esperamos com essa proposta atingir o objetivo de construir, para a comunidade
escolar, um ambiente de qualidade educacional e pretendemos seguir a prerrogativa de
que o processo educativo é um eterno agir, repensar e fazer.

As atividades a serem realizadas para a implementação do PPP estão no plano de
ação descrito no quadro a seguir:

OBJETIVOS METAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA
Melhorar as taxas de
aprovação, reprovação
e abandono

Melhorar o
índice de
aprovação
obtido em 2021,
ano em
condição
semelhante ao
atual;

Aumentar a
aprovação dos
alunos em
Instituições
públicas de
Ensino Superior
comparado ao
resultado obtido
em 2020/2021;

Realização de
avalições
diagnósticas pelos
professores no 1º e
3º Bimestre,
visando a
discussão e
planejamento de
intervenções que
se fizerem
necessárias.

Implementação do
projeto de
transição para os
alunos dos 6ºs
anos do EF e 1ºs
anos
do EM.

Reuniões de
orientações para os
pais e estudantes
de todas as turmas
durante o 1º
bimestre.

Realização de
busca ativa dos
estudantes
faltosos: contato
telefônico com os
familiares desses
estudantes.
Responsáveis:
Coordenadores,
Orientadores e
Supervisão
Pedagógica.

Intervenções

Professores
Serviço de Orientação
Educacional(SOE)
Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem
(EEAA)

Avaliação Diagnóstica
(1º e 3º bimestres)
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necessárias para
recuperação de
conteúdo e resgate
das aprendizagens
dos estudantes que
tiverem baixo
rendimento no
bimestre anterior.

Despertar no aluno o
interesse em dar
continuidade aos
estudos e a
permanência na escola.

Estimular a
participação de
100% dos
alunos do
Ensino Médio
no PAS/UnB e
ENEM;

Promoção de
estudos das obras
do PAS nas
diversas
disciplinas

Reduzir os
índices de
evasão escolar
obtido em
2020/2021;

Orientação dos
estudantes quanto
às formas de
ingresso no ensino
superior e técnico
e quanto aos
programas que
objetivam facilitar
o acesso a esse
nível educacional
(vestibular
convencional,
Enem, PAS,
Prouni, Pronatec,
Fies, Sisu)

Possibilitar oque o
espaço escolar se
constitua como um
espaço de socialização,
integração e
reintegração entre
educandos e
educadores,
promovendo ações
emancipadoras, bem
como adaptar os
estudantes fora da
faixa etária.

Adoção de
estratégias
interventivas com
vistas ao resgate
das aprendizagens

Acompanhar, no ano
de 2022, os estudantes
em processo de
recuperação e
dependência, por meio
do planejamento de
atividades processuais
e atendimento no
contraturno..

Promoção atividades
que aproximem os
estudantes do mercado
de trabalho: estudo das
carreiras — atentando
para as ditas profissões
do futuro —, do
mercado de trabalho e
orientação vocacional.

Valorizar o espaço da
coordenação
pedagógica para
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promoção da formação
continuada
Orientar e estimula as
famílias para o seu
envolvimento e
participação no
processo educacional.

14. QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO APLICADO NO ANO 2020

No início de 2020,conforme tratamos durante a Semana Pedagógica,a plicamos um
questionário nos turnos matutino/vespertino/noturno que teve como objetivo conhecer
melhoro perfil dos estudantes do Centro Educacional Darcy Ribeiro no ano de 2020 a
partir dosaspectos socioeconômicos. Foram respondidos no total 1.030 questionários.
Vale lembrar que neste ano estávamos atendendo 1.310 estudantes.Seguem os
resultados coletados abaixo:
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15. PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS

15.1 Plano de ação anual da Orientação Educacional

Pedagogo(a) -
Orientador(a) Educacional:

Bianca Cruz Gomes Sa´ Matrícula:
2440768

Turno:
Diurno_

Pedagogo(a) -
Orientador(a) Educacional:

Rose Gonçalves de Barros Matrícula:
2439689

Turno:
Diurno_

Pedagogo(a) -
Orientador(a) Educacional:

Paula Adriana dos Santos Matrícula:
2129574

Turno:
Noturno

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) -
Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando
suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o
desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve
partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico
- PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser
autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e
escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:

METAS:

A Orientação Educacional, em atuação coletiva com a Comunidade Escolar, auxilia no
processo ensino-aprendizagem e de desenvolvimento integral do estudante apresentando como
metas o fortalecimento do ambiente escolar como espaço de bem-estar e de promoção da cidadania;
contribuição para a melhoria das relações interpessoais dentro e fora da escola com vistas à
construção de relações saudáveis de interação; acompanhamento, ao longo do ano letivo, dos
estudantes em situação de transição escolar, por meio de ações voltadas à adaptação ao novo
contexto

escolar.
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15.2 Plano de ação anual do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (EAA)

O trabalho do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (EAA) é pautado por três
grandes dimensões, desenvolvidas concomitantemente, articuladas dialeticamente ao longo da
atuação das EEAA. São elas:

·Mapeamento institucional;
·Assessoria ao trabalho coletivo dos professores;
·Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.

Eixo: Observação do contexto escolar
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma

Realizar o
Mapeamento
Institucional.

Conhecer a realidade
escolar.

Entrevista com
professores, equipe
gestora e
auxiliares;

Observação dos
espaços e
dinâmicas
pedagógicas;

Análise
documental;

SOE
Direção
Corpo docente
Equipe
administrativa
Equipe de Apoio

O mapeamento
institucional é
dinâmico e
permanente.

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

A partir das demandas apresentadas pela comunidade escolar e elencadas no Projeto Polí´tico do
CED Darcy Ribeiro, a Orientação Educacional da escola objetiva auxiliar n oprocesso ensino-
aprendizagem e de desenvolvimento do estudante com o sujeito de direito,considerando-o em sua
integralidade. Avaliação: Para contribuir com o processo ensino-aprendizagem, a Orientação
Educacional apresenta modos de implementação da rotina e organização escolar, pode-se perceber
quemuitos estudantes passam a aplicar os novos conhecimentos.Também se faz o levantamento das
dificuldades pedagógicas, assimcomo a avaliação do desempenho dos estudantes, geral e por
disciplina. realizando- se a mediação entre alunos e professores após levantamento das dificuldades.

No intuito de proporcionar maior conscientização do estudante como sujeito de direitos e autor da
própria trajetória, também são desenvolvidas ações voltadas à participação e Gestão Democrática,na
escolha de Representantes de Turma, Professor Conselheiro e criação e fortalecimento do Grêmio
Escolar.

Contribuir para a melhoria das relações interpessoais,dentro e fora da escola e identificar, junto à
nossa comunidade escolar,as demandas de nossosestudantes junto às suas famí´lias a partir de ações
conjuntas com a Equipe Especializada de Apoio àAprendizagem, Gestão Escolar, Corpo Docente,
Famí´lia e Rede de Serviços. Avaliação: Com os trabalhos sobre bullying e diversidade, percebeu-se
uma maior manifestação dos estudantes relativas às situações envolvendo brincadeiras desrespeitosas e
ate mmesmo ocorrência de bullying,dessa forma ficou mais fácil identificar e agir contra o
problema.Conversas e projetos relativos a Comunicação Não-Violenta tem apresentado resultados
positivos na convivência cotidiana.Também foram realizados trabalhossobrea Cultura de Paz,com toda
a comunidade escolar,no intuito de disseminar e estabelecer efetivamente a Cultura de Paz dentro e
fora de sala.



78

Eixo: Projetos e ações institucionais
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma

Implementar
projeto de
transição com os
estudantes dos 6º,
9º anos
do ensino
fundamental e
1º anos do ensino
médio;

Proporcionar
acolhimento e
suporte para
estudantes e famílias
nas séries de
transição;

Reflexão
permanente sobre o
contexto escolar,

Acolhimento
permanente de
famílias e
estudantes

Sensibilização de
estudantes e
familiares sobre a
importância da
manutenção do
vínculo com a
escola.

Realizar rodas de
conversa com o
corpo docente
sobre
as especificidades
de
cada etapa, em
especial 6º, 9º e 1º
anos;

Reunião com pais
e
responsáveis dos
estudantes do
projeto de
transição;

Monitoramento
das
técnicas e rotina de
estudos propostas
no âmbito
do projeto de
transição;

Pedagoga EEAA
Professores das
séries de
transição
SOE
Direção

Ano todo

Ampliar contato
com os pais e/ou
responsáveis dos
estudantes do
CEDDR

Fazer com que os pais
e/ou responsáveis
estejam próximos á
escola.

Busca ativa de
estudantes
infrequentes.

Contato telefônico
com estudantes e
familiares;
Criação de grupos
de WhatsApp para
pais e/ou
responsáveis de
estudantes para
compartilhamento
de conteúdos
relevantes e
informativos gerais
da escola.

Postagem de

Pedagoga EEAA Ano todo
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materiais de apoio.
(Rotinas de
aprendizagem;
Apoio emocional,
entre outros).

Eixo: Coordenação coletiva
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma

Participar das
coordenações
coletivas;

Participar dos
conselhos
de classe;

Apresentar a
EEAA, bem
como esclarecer as
Linhas de
assessoramento e
intervenção;

Apresentar o
plano de
ação para 2022;

Participar ativamente
do
planejamento das
ações da escola;
Oferecer assessoria ao
trabalho

coletivo;

Acompanhamento do
processo de
ensino-aprendizagem

Escuta ativa;
Participação;
Apresentação
dialogada.

Pedagoga EEAA 1º trimestre
Ano todo

Eixo: Formação continuada de professores
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma

Realizar
momentos de
formação com os
professores sobre
temas
priorizados a
partir do
mapeamento
institucional;

Observar o contexto
da sala de
aula; conhecer a
metodologia de
trabalho do professor;
identificar
os processos
avaliativos utilizados
com a turma;
conhecer os motivos
dos encaminhamentos

Atendimento
individualizado ao
professor;

Atendimento
individualizado
aos
estudantes quando
necessário;

Atendimento
individualizado a
coordenação e
equipe gestora,
quando necessário;

Observações em
sala de aula
quando
necessário;

Atendimento
individualizado às
famílias dos
estudantes que
estão em
acompanhamento;

Pedagoga EEAA Ano todo
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Atendimento
individualizado
aos estudantes que
estão em
acompanhamento,
quando necessário;

Atendimento
individualizado
aos professores
sempre que
necessário;

Discussão sobre as
concepções de
ensino-
aprendizagem dos
professores e seus
impactos na
prática
pedagógica;

Participar das
coordenações
coletivas;
Participar dos
conselhos
de classe;
Apresentar a
EEAA, bem
como esclarecer as
Linhas de
assessoramento e
intervenção;
Apresentar o
plano de
ação para 2022;

Participar ativamente
do
planejamento das
ações da escola;
Oferecer assessoria ao
trabalho

coletivo;

Acompanhamento do
processo de
ensino-aprendizagem

Escuta ativa;
Participação;
Apresentação
dialogada.

Pedagoga EEAA 1º trimestre
Ano todo

Participar dos
Encontros
de Articulação
Pedagógica
da EEAA.

Participar ativamente
dos
encontros com as
Equipes da

EEAA.

Escuta ativa;
Participação;
Planejamento;
Troca de
experiência.

Pedagogas EEAA
Psicólogas EEAA
Coordenação
Intermediária

Ano todo

15.3 Plano de ação Conselho Escolar
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Conograma

Decidir a melhor
conduta a ser
aplicada aos
aspectos
pedagógicos,
administrativos e
financeiros da
gestão do CEDDR

Construir uma gestão
democrática na escola;

Avaliação dos
Projetos Educativos
Pedagógicos.

Contribuir
para manutenção e

Realizar reuniões
visando à
coonstrução da
autonomia do
CEDDR

Membros do
Conselho Escolar

Uma vez por
bimestre ou
quando surge
algum fato
relevante
que necessita do
aval ou aprovação
do conselho.
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melhoria da
infraestrutura física e
pedagógica,

Acompanhar os
projetos que serão
desenvolvidos e a
distribuição dos
valores recebidos e a
prestação de contas.

15.4 Plano de ação anual da Coordenação Pedagógica

Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma
Realizar reuniões
pedagógicas em
que a troca de
experiência
prevaleça, bem
como
desenvolvimento e
integração de
atividades para
que ocorram com
êxito.

Orientar,
acompanhar e avaliar
as atividades
pedagógicas,

Reuniões semanais
com os membros
da direção e
coordenação
pedagógica para
traçar metas e
avaliar as ações
desenvolvidas
durante o bimestre
letivo.
Realizar
coordenações
pedagógicas
individuais e
coletivas junto aos
professores.

Subsidiar os
planejamentos de
atividades de
sala de aula e o
acompanhamento
do trabalho
pedagógico.

Porporcionar a
formação
continuada do
professor, o
acompanhamento,
à
avaliação de ações
desenvolvidas no
bimestre e durante
o ano letivo e à
convivência
entre os docentes.

Orientar as
famílias para o

Direção
Coordenação
Pedagógica
Supervisão
Pedagógica
EEAA
SOE

Semanal
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seu envolvimento
e a sua
participação no
processo
educacional.

Atuar de forma
colaborativa com
os professores para
a definição de
estratégias
Pedagógicas;

Averiguar,e
acompanhar a
execução do
planejamento
curricular;

Proporcionar a
interação,
juntamente com
a equipe de
orientação
pedagógica da
escola e EEAA
elaborando
sínteses do
rendimento
escolar de cada
aluno;

Avaliar a
execução dos
projetos do
CEDDR proposto
conforme
calendário anual.

Organização,
execução e controle
do trabalho
pedagógico

Acompanhamento
e avaliação dos
projetos e ações
desenvolvidas no
bimestre

Coordenação
Pedagógica

Bimestralmente

Participação nas
reuniões
coletivas
quinzenais com
a coordenação
intermediária da
área na SEDF

Intercâmbio de
estudo de casos
estabelecendo
parcerias para
solução de
problemas.

Participação de
palestrantes
externos/as
em
temáticas diversas

Coordenação
Pedagógica

Mensalmente

Discutir, analisar
e avaliar o
desempenho do
aluno e os
problemas
detectados
durante o

Propor linha de ação
para
solucionar os
problemas
apresentados.

Atendimentos
Individuais e/ou
grupos

Coordenação
Pedagógica

Mensalmente



83

processo de
ensino e
aprendizagem de
cada turma

15.5 Plano de ação anual dos Servidores Readaptados

No ano de 2022, os servidores readaptados do CEDDR se encontram atuando na
Biblioteca/Sala de Leitura.

Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma
Atuar na
Biblioteca/Sala de
leitura;

Organizar a
entrega/
distribuição de
livros didáticos;

Organização da
Bilioteca/Sala de
Leitura;

Controle dos
empréstimos
realizados;

Acompanhar a entrega
e devolução dos livros
didáticos;

Controle dos
livros didáticos a
serem distribuídos
aos estudantes;

Separação dos
livros didáticos a
serem distribuidos
por ano/série.

Servidores
readaptados

1º Bimestre e 3º
Bimestre
(Semestralidade/
NEM)

Auxiliar os
estudantes na
Biblioteca/Sala de
Leitura

Estimular a leitura
junto às turmas com
apoio pedagógico dos
professores e equipe
pedagógica;

Auxíliar os
estudantes na
pesquisa e
indicação de
leituras.

Servidores
readaptados

Ano todo

15.6 Plano de ação anual da Biblioteca/Sala de Leitura
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma

Providenciar
carteira de usuário
da biblioteca para
cada aluno
devidamente
matriculado;

Divulgar o acervo
bibliográfico e
videoteca junto aos
alunos,

Conhecer o
material disponível
no setor;

Organizar todo
acervo
bibliográfico da
escola, realizando
a catalogação do
mesmo;
comunicando à
direção eventuais
desvios ou
anormalidades;
professores e
equipe técnico-
pedagógica;

Servidores
readaptados

Ano todo

Orientar os alunos
quanto ao uso e
guarda dos livros;

Colaborar com
sugestões para o
melhor

Manter controle
permanente dos
empréstimos de
materiais,

Servidores
readaptados

Ano todo
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aproveitamento do
acervo bibliográfico e
videoteca da escola;

Organizar, em
conjunto com a
equipe gestora o
horário para
atendimento dos
alunos para
trabalhos e
pesquisas.

Atender e orientar os
leitorese/ou
pesquisadores;

Estimular a leitura
junto às turmas
com apoio
pedagógico dos
professores e
equipe pedagógica;

Servidores
readaptados

Ano todo

Organizar a
entrega/
distribuição de
livros didáticos;

Acompanhar a entrega
e devolução dos livros
didáticos de/para
todos os estudantes.

Controle dos
livros didáticos a
serem distribuídos
aos estudantes;

Separação dos
livros didáticos a
serem distribuidos
por ano/série.

Servidores
readaptados
Direção
Supervisão
Coordenação
Pedagógica

1º Bimestre e 3º
Bimestre
(Semestralidade/
NEM)

15.7 Plano de ação Sala de Recursos (AEE)
O CEDDR não dispõe de Sala de Recursos pois não há espaço adequado para o atendimento

desses alunos. Desta forma, os alunos são encaminhados para a a Coordenação da Regional de
Ensino (CRE) e direcionados para outras unidades escolares responsáveis por este tipo de
atendimento.

15.8 Plano de ação Permanência e êxito escolar dos estudantes
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma

Promover
atividades de
acolhimento desse
aluno nesse ano de
retorno ás aulas
presenciais;

Acompanhar a
assiduidade,
desempenho e a
continuidade dos
estudos

Acompanhamento
da frequência dos
estudantes;

Fazer o
encaminhamento
para recuperação
contínua com
vistas à superação
de dificuldades de
aprendizagem que
ainda possam
persistir.

Corpo docente
Direção
Coordenação
Pedagógica
Supervisão
Pedagógica
Equipe de Apoio
SOE

1º e 2º Bimestres

Oportunizar aos
estudantes
vivência de
atividades que
reforcem suas
aprendizagens em
Língua Portuguesa
e Matemática;

Resgaste das
aprendizagens, devido
ao prejuízo
pedagógico
provado pela
pandemia de Covid
em 2020/2021.

Aquisição de
conhecimento
sobre variados
gêneros textuais,
suas
características e
produção de
redação e

Corpo docente Ano todo
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diminuindo os
efeitos adversos
causados pela
pandemia

Incentivar a
utilização de
tecnologias
educacionais,
organização da
rotina escolar no
ensino e a adoção
de práticas
pedagógicas
inovadoras que
assegurem a
melhoria da
aprendizagem em
todos os
componentes
curriculares

Aprofundamento,
análise e
conhecimento
avançado em Língua
Portuguesa e
Matemática;

conhecimentos
matemáticos.
Uso de
instrumentos
motivadores, como
textos, imagens,
debates,
vídeos e outros,
proporcionar aos
estudantes uma
reflexão utilizando
a informação como
meio de
expressão, análise
e intervencao.

Corpo docente Ano todo

Incentivar a
participação nos
principais grandes
projetos realizados
pelo CEDDR:
Jogos Escolares,
Semana Cultural e
Científica e
Festival da paz.

Proporcionar a
permanência escolar,
dimunuição do
abandono.

Oportunizar
autonomia ao
estudante através
de pesquisas,
projetos
e ações que
motivem a
presença do aluno
na escola.

Corpo docente
Direção
Coordenação
Pedagógica
Supervisão
Pedagógica
Equipe de Apoio

Bimestral

Analisar os
resultados das
avaliações
internas e
externas, para
identificar o grau
de domínio das
habilidades e, a
partir disso,
identificar os
estudantes que
mais precisam de
apoio e planejar
intervenções mais
efetivas para que
desenvolvam as
aprendizagens
esperadas;

Identificar os
estudantes que
necessitam de
intervenção
pedagógica

Atendimento aos
estudantes no
contraturno.

Corpo docente
Coordenação
Pedagógica
Supervisão
Pedagógica
Equipe de Apoio

Bimestral

15.9 Plano de ação Recomposição das Aprendizagens
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Cronograma

Identificar quais
estudantes

Implementação de
projetos Interventivos

Leitura e
interpretação de

Corpo docente
Direção

Bimestral
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apresentam mais
fragilidades em
consonância
também com a
incompatibilidade
idade/série.

visando a
recomposição das
Aprendizagem.

Fortalecer o vínculo
família x escola,
participação da
família no
acompanhamento do
estudante em casa e na
escola com a
supervisão do Serviço
de Orientação
Educacional (SOE);

textos (poemas,
tiras, gibis, livros);

Uso do caderno de
caligrafia.

Leitura e Produção
Textual: redação
por todas as
disciplinas,
inclusive pela
Parte Diversificada
- PD

Reforço das
atividades na
Educação Integral
(10h)

Coordenação
Pedagógica
Supervisão
Pedagógica
Equipe de Apoio
SOE

Atender aos
alunos do 6º anos
na Educação
Integral (10h)

Realizar uma
recuperação
contínua e
processual como
ação de
intervenção
imediata e voltada
para as
necessidades de
aprendizagem do
estudante.

Resgaste das
aprendizagens, devido
ao prejuízo
pedagógico
provado pela
pandemia de Covid
em 2020/2021.

Adequação
curricular : Uso de
textos e
enunciados curtos;

Recuperação de
Aprendizagem
contínuo e
processual: resgate
do conhecimento
prévio

Reagrupamento :
dificuldade devido
à logistica/ falta de
espaço

Atendimento no
contraturno

Roda de Conversa

Conselho de
Classe
Participativo

Encaminhamento
ao Conselho
Tutelar, quando
necessário.

Comunicado aos
pais e/ou
responsáveis
(escrito e por
telefone)

Corpo docente Bimestral
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Diário de Bordo
on-line:
monitoramento
diário da
frequência
Implementação de
Projetos
Interventivos
(NEM) - 2º
semestre

Aplicação e
acompanhamento
das avaliações de
aprendizagem com
os estudantes.

15.10 Plano de ação Cultura de Paz
Objetivos Metas Ações/Demandas Responsáveis Conograma

Promover a
participação e
levar
conhecimento aos
estudantes

Organização de
Palestras e/ou
Oficinas para
acolhimento
emocional de
professores e
estudantes com
psicólogos e
especialistas sobre o
cuidado da Saúde
Mental;

Realizar
encontros/seminários
com temáticas que
envolvam a
comunicação não
violenta, cultura de
paz, etc. com a
presença de
especialistas,
visando à redução e
prevenção da
violência;

Promover caminhadas
e abraço coletivo
simbólico pela paz na
escola;

Realização de
Palestras;

Roda de Conversa

Campanhas sobre
prevenção, alerta e
enfrentamento ao
bullying/cyberbullying
e formas de violência
contra adolescentes,
violência doméstica e
prevenção aos
relacionamentos
abusivos, via redes
sociais;

Promoção de debates
através do
cinema/filmes
relacionados com
temáticas que
provoquem reflexão
sobre o respeito às
diferenças e às
diversidades;

Estimular a formação
do

Corpo docente
Direção
Coordenação
Pedagógica
Supervisão
Pedagógica
Equipe de Apoio
SOE

Bimestralmente

Propiciar a
elaboração, por
parte do
estudante,seu
projeto de vida e
desenvolver a
autoestima, a
educação
emocional;

Realização de
atividades com a
colaboração e
parceria com os
professores da
disciplina Projeto de
Vida e do SOE;

Promover as



88

Grêmio Estudantil
favorecendo o
protagonismo e o
sentido de
pertencimento;

Promover concurso de
redações e desenhos;

Elaborar murais e
cartazes pela escola
com o objetivo de
informar e mobilizar a
comunidade sobre as
diversas formas de
violência;

Realizar os Jogos
Escolares e Festival da
Paz como projetos
fundamentais que
estimulam a
socialização, o
respeito mútuo entre
os alunos;

Atendimento
individualizado dos
estudantes,
proporcionando um
momento de escuta e
orientação;

Realizar um
levantamento dos
registros de todas as
situações de violência
ocorridas (das mais
leves às mais graves),
classificando-as por
características
similares, verificando
o que ocorre mais e se
tem esteja com mais
registros, envolvendo-
se constantemente em
conflitos.

Aplicação de
questionário que nos
retrate o panorama da
escola;

Promover
exposições com
as atividades de
arte e cultura, que
são elementos
fundamentais de
expressão
emocional e dos
sentimentos.

Fomentar a
convivência que
favoreça a
inclusão e
participação
social.

Oportunizar
aprendizagem por
meio do acesso à
cultura, à arte, à
ciência, à
formação de
hábitos
individuais e
sociais saudáveis
e à prática
esportiva em
diferentes
espaços, com
melhoria do fluxo
escolar e da
aprendizagem;

Estimular a
reflexão e a
pesquisa sobre as
temáticas:
bullying,
violência
doméstica,
direitos humanos,
combate à
discriminação
racial,direitos da
criança e do
adolescente,
acesso aos
direitos e à
justiça social.

Envolver os pais
e/ou responsáveis
por meio de

relações
socioemocionais ;
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reuniões
presenciais na
escola;

16. PROJETOS ESPECÍFICOS

16.1 Educação Integral/ Programa Forças no Esporte (PROFESP)

Justificativa

O Programa Forças no Esporte (PROFESP), amparado pelo Decreto Presidencial n° 10.805,
de 05 de novembro de 2019, é um programa do Governo Federal, desenvolvido e coordenado pelo
Ministério da Defesa - MD, com o apoio dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica-
em parceria com os Ministérios da Cidadania, da Educação e da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos. Na sua vertente educacional, faz parte de uma rede de cooperação para difundir as
práticas esportivas junto às comunidades em situação de vulnerabilidade social.

O Programa Forças no Esporte (PROFESP) tem como finalidade a promoção da valorização
do indivíduo, a redução de riscos sociais e o fortalecimento da cidadania e da inclusão e da
integração sociais de seus beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades esportivas,
físicas, educacionais e de atividades socialmente inclusivas.

O projeto visa atender os estudantes no contra turno, quatro vezes por semana. Com a
participação dos estudantes do Ensino Fundamental(Anos Fimais), visando a melhoria do
desempenho escolar, favorece a inclusão social e colabora para o desenvolvimento intelectual e
físico, pressupondo uma inter-relação com a Proposta Pedagógica da unidade escolar participante.

Objetivo Geral
1. Ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem aos estudantes da

Rede Pública, por meio da oferta de atividades pedagógicas, culturais, artísticas, técnico-
científicas e esportivas relacionadas às áreas do conhecimento, concepções e eixos transversais do
Currículo da Educação Básica, bem como contribuir com a formação de cidadãos para o mercado
de trabalho, na perspectiva da Educação Integral.

Objetivos Específicos:

a) Contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos estudantes;
b) Colaborar para a saúde física e o desenvolvimento intelectual por meio da alimentação

saudável e atividades corporais;
c) Promover a experiência nas práticas esportivas colaborativas e experimentais;
d) Promover a inclusão de estudantes com Deficiências, Transtorno do Espectro Autista

(TEA), com comportamento Altas Habilidades (AH)/super dotação e Transtornos Funcionais
Específicos (TFE);

e) Ampliar as oportunidades educacionais, sociais, culturais, tecnológicas, científicas,
esportivas, de saúde e de lazer às crianças;

f) Promover aprendizagens significativas e emancipatórias, que privilegiem a formação
multidimensional do estudante;

g) Garantir uma formação de qualidade e inclusiva, capaz de contribuir para o
desenvolvimento das pessoas em todos os seus aspectos, sejam eles éticos, políticos, cognitivos,
afetivos, emocionais, sociais, culturais, físicos, motores, entre outros;
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h) Despertar no estudante a responsabilidade quanto à sua trajetória de vida, preparando-o
para o prosseguimento a níveis de estudos posteriores;

i) Retirar as crianças de situações de vulnerabilidade por meio da ampliação do tempo de
permanência em ambiente escolar;

j) Redução da defasagem idade/ano, da evasão e da reprovação escolar; e
k) Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das Unidades

Escolares.

Público beneficiado

Estudantes do 6º e 7º Anos do Ensino Fundamental – Anos Finais serão atendidos na
Educação em Tempo Integral. Os estudantes possuem faixa etária entre 11 e 15 anos de idade. São
4 turmas e 25 estudantes por turno, totalizando 100 estudantes. Conforme normativa da SEEDF,
aos estudantes da Unidade Escolar (UE) não será facultado o direito de se ausentarem em nenhum
dos períodos (SEEDF, 2018, p. 33).

16.2 Projeto Ler ou Não Ser: Protagonismo Juvenil na Leitura e Escrita 2022

O Decanto de Extensão da Universidade de Brasília convida a participação da CED Darcy
Ribeiro do Edital DEX nº 05/2022, que visa o desenvolvimento de projetos junto à unidade
administrativa do Paranoá. Um dos projetos aprovados é Ler ou Não Ser: Protagonismo Juvenil na
Leitura e Escrita 2022, proposto pelas Professoras Norma Diana Hamilton do Instituto de Letras
da Unb e Adelaide Paula da SEED/DF. O projeto esrá sendo desenvolvido juntamente com a Parte
Diversificada (PD) no 2º Ano, turma: D.

No período entre abril e dezembro deste ano letivo, 2022, serão desenvolvidas dentro do
projeto atividades integradas de leitura literária e escrita criativa, em modalidade bilíngue,
português e inglês, utilizando a produção ficcional de escritoras negras, conhecidas em âmbito
universal, nacional e local.

O ensino para os estudantes incluirá o uso de estratégias práticas para a Leitura Literária e a
Escrita criativa, de tal forma que, possam desenvolver o contato com o texto literário, em uma
abordagem propiciadora da fruição estética, a partir da articulação minuciosa de seus elementos
constitutivos. Concomitantemente, a escrita criativa será incentivada e municiada por meio de
ferramentas teóricas para a ampliação da expressão vocabular, necessária ao gênero literário
narrativo.

No âmbito do corpo docente da escola, convidamos a parceria de professoras/es
interessadas/os a trabalharem no projeto ao nosso lado, para a formação dos estudantes e a
produção de textos para publicação. Segue abaixo esboço das atividades a serem desenvolvidas de
forma semipresencial. Os participantes (estudantes, professores e equipe diretiva) receberão
certificados do Decanato de Extensão da UnB.

Esboço de atividades
a) Leitura de textos literários em línguas portuguesa e inglesa.
b) Interpretação, Discussão, Dramatização de textos.
c) Oficinas de Escrita Criativa – Produção de contos/textos teatrais
d) Apresentação de estudantes em Congresso da UnB
e) Apresentação de estudantes no evento de encerramento do Projeto no Polo.
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16.3. Projeto Acolhendo – Séries de Transição

Justificativa
Os diversos períodos de transição acadêmica que os jovens vivenciam ao longo de sua

trajetória escolar são marcados por muitas e significativas mudanças. Todo esse processo ocorre
concomitantemente às transformações do próprio desenvolvimento biológico dos adolescentes e
jovens, eles se deparam com mudanças e exigências em sua vida acadêmica, que demandam apoio
da escola e da família.

Essa fase de transição pode e deve ser transformada numa experiência positiva, que reforce os
conhecimentos adquiridos na fase inicial e contribua, decisivamente, para o crescimento e
amadurecimento emocional e cognitivo dos adolescentes e jovens.

É de fundamental importância que durante todo esse processo, haja a participação efetiva de
profissionais que ajudem a prepará-los para enfrentar e superar os desafios com tranquilidade.

Na escola, cabe, sobretudo, à equipe pedagógica a importante missão de acolher, apoiar,
desmistificar conceitos e incentivar os adolescentes e jovens a se capacitarem na formação de
cidadãos conscientes, empáticos, confiantes e preparados para os desafios futuros.

Objetivo geral:
1. Promover uma transição acolhedora e segura, de modo que todos os estudantes se sintam

confiantes para vivenciar as experiências e possíveis desafios de sua trajetória escolar.

Habilidades a serem desenvolvidas:
Resiliência;
Trabalho em equipe;
Organização;
Empatia e solidariedade.

Transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental

Estratégias:
a) Visita dos estudantes e das famílias ao final do ano letivo à “escola sequencial” como

acolhida inicial;
b) Apresentar a escola: estrutura/ equipe/ regras de convivência;
c) Promover momentos de troca de experiência entre professores dos anos iniciais e dos anos

finais para alinhamentos das ações e dos projetos envolvendo os estudantes;
d) Promover “aulas” com os estudantes dos anos sequenciais de modo a familiarizá-los com

as dinâmicas;
e) Identificar e acompanhar os alunos com dificuldades de aprendizagem, tendo ou não

diagnóstico de transtornos funcionais;
f) Eleger um professor de referência para a turma (professor conselheiro) e o estudante

representante da turma;
g) Estabelecimento de acordos coletivos dos professores com os estudantes dos 6º anos

visando a preparação deles no decorrer do ano letivo;
h) Promover momentos de troca, reflexão e produção dos estudantes sobre os movimentos de

transição vividos;
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i) Estabelecer uma rotina de acolhimento dos estudantes ao longo do ano (secretaria/entrega
de livros/coordenação pedagógica/Equipe de Apoio/SOE);

j) Promover encontros em grupos de 4/5 alunos nas primeiras semanas de aula;
k) Fazer levantamento de expectativas;
l) Fazer exposição dialogada das mudanças e perspectivas do ano letivo.

Transição do 9º ano do Ensino Fundamental para o Ensino Médio

Estratégias:

a) Promover “aulas” com os estudantes dos anos sequenciais de modo a familiarizá-los com
as dinâmicas;

b) Identificar e acompanhar os alunos com dificuldades de aprendizagem, tendo ou não
diagnóstico de transtornos funcionais;

c) Eleger um professor de referência para a turma (professor conselheiro) e o estudante
representante da turma;

d) Promover momentos de troca, reflexão e produção dos estudantes sobre os movimentos de
transição vividos;

e) Estabelecer uma rotina de acolhimento dos estudantes ao longo do ano (secretaria/entrega
de livros/coordenação pedagógica/Equipe de Apoio/SOE);

f) Promover encontros em grupos de 4/5 alunos nas primeiras semanas de aula;
g) Fazer levantamento de expectativas;
h) Fazer exposição dialogada das mudanças e perspectivas do ano letivo;
i) Promover reflexões sobre Projeto de Vida;
j) Promover momentos de vivência relativas a profissões;
k) Promover rodas de conversa com famílias e estudantes, no decorrer do ano letivo, para

acolher, socializar expectativas, sensibilizar e orientar;
l) Promover momentos de discussão coletiva e colaborativa com professores do Ensino

Médio sobre a temática da transição escolar;
m) Promover encontros com ex-alunos da escola para partilha de experiências;
n) Orientar quanto aos exames nacionais (PAS/UnB, Enem) respeitando as escolhas a partir

do projeto de vida individual de cada estudante;
o) Reavaliar metodologias e estratégias pedagógicas de modo a proporcionar a construção da

autonomia e do protagonismo estudantil.

Transição do 3º ano – concluindo o Ensino Médio

Estratégias:

a) Promover rodas de conversa com famílias e estudantes, no decorrer do ano letivo, para
acolher, socializar expectativas, sensibilizar e orientar;

b) Promover momentos de discussão coletiva e colaborativa com professores do Ensino
Médio sobre a temática da transição escolar;

c) Promover encontros com ex-alunos da escola para partilha de experiências;
d) Orientar quanto aos exames nacionais (PAS/UnB, Enem) respeitando as escolhas a partir

do projeto de vida individual de cada estudante;
e) Reavaliar metodologias e estratégias pedagógicas de modo a proporcionar a construção da

autonomia e do protagonismo estudantil;
f) Identificar e acompanhar os alunos com dificuldades de aprendizagem, tendo ou não

diagnóstico de transtornos funcionais;
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g) Eleger um professor de referência para a turma (professor conselheiro) e o estudante
representante da turma;

h) Promover momentos de troca, reflexão e produção dos estudantes sobre os movimentos de
transição vividos;

i) Estabelecer uma rotina de acolhimento dos estudantes ao longo do ano (secretaria/entrega
de livros/coordenação pedagógica/Equipe de Apoio/SOE);

j) Promover encontros em grupos de 4/5 alunos nas primeiras semanas de aula;
k) Fazer levantamento de expectativas;
l) Fazer exposição dialogada das mudanças e perspectivas do ano letivo;
m) Promover reflexões sobre Projeto de Vida;
n) Promover momentos de vivência relativas a profissões.

16.4 Projeto Concurso de Redação do CEDDR

II CONCURSO DE REDAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DARCY RIBEIRO –
2022

REGULAMENTO
25 Anos - Qual a sua história com o Darcy Ribeiro?

APRESENTAÇÃO

Este ano, o Centro Educacional Darcy Ribeiro comemora 25 anos. Ao longo desses anos
muitas foram as experiências vividas no qual a educação sempre foi encarada como ferramenta de
emancipação e revolução social. São muitos os anos de estudos, aprendizados,
ensinamentos,aventuras, experiências de vida, amizades, amores e desamores, trocas e conexões
que cada um de nós tem com o Centro Educacional Darcy Ribeiro.Uma história construída por
sonhos e amor à educação. A idéia é registrar a importância da escola para suas vidas pessoais e
profissionais, os momentos marcantes, na medida em que todos nós temos uma história para
contar. E você? Qual a sua história com o Darcy Ribeiro?

FINALIDADES

São finalidades do II Concurso de Redação do CEDDR - 25 Anos - Qual a sua história com o
Darcy Ribeiro?:

2.1 - Promover a leitura, a produção de textos e o protagonismo dos jovens.
2.3 - Debater temas presentes em nossa sociedade que impactam direta ou indiretamente a

vida de todos(as) estudantes;buscando potencializar a escola como lugar de criação e difusão de
conhecimentos.

2.4 - Estabelecer o espaço escolar como referência e estimular os estudantes a se expressarem
acerca de suas impressões sobre a experiência convivência intensa com o ambiente escolar .
Provocar a produção de texto como suporte para autoexpressão.

2.5 - Fortalecer o ambiente escolar como espaço central na articulação com a comunidade do
Paranoá.

OBJETO

- Com o tema 25 Anos - Qual a sua história com o Darcy Ribeiro? oII CONCURSO DE
REDAÇÃO DO CEDDR visa incentivar nossos estudantes a conhecer, explorar o potencial que a
escola tem e o papel desempenhado ao longo dos anos de convivência.

- A partir das redações, almeja-se conhecer as diversas experiências vividas pelos estudantes
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do CEDDR.
3.3 - Poderão participar os estudantes regularmente matriculados no CEDDR. Considerando

a diversidade de faixa etária e naturezas cognitivas dos estudantes matriculados entre o Ensino
Fudamental e Ensino Médio, este concurso apresenta três categorias para participação:

Categoria 1 - destinada a estudantes do 5° e do 6° anos
Categoria 2 - destinada a estudantes do 7°, 8° e 9° anos

Categoria 3 - destinada a estudantes do 1°, 2° e 3° anos

INSCRIÇÕES
- As inscrições para o II CONCURSO DE REDAÇÃO DO CEDDR serão realizadas

mediante preenchimento da Ficha de Inscrição e entrega presencial na Direção do CEDDR.
- Poderão participar do II CONCURSO DE REDAÇÃO DO CEDDR apenas estudantes

regularmente matriculados no CEDDR.
- A inscrição poderá ser feita pelo(a) próprio(a) estudante,.
4.4 - Cada estudante proponente só poderá concorrer com uma redação, em uma categoria.
4.6 - O processo de inscrição será da 0h do dia 17 de Maio de 2022 até as 23h59 do XX de

Junho.
4.7- No ato da inscrição, após preencher os dados solicitados na Ficha de Inscrição, o

proponente receberá a Folha de Redação, específica para apresentação da Redação
4.8- A redação deverá ser entreguepresencialmente na Direção do CEDDR até o dia final.
4.9 - A inscrição poderá ser feita antes da entrega da redação. Entretanto, a entrega do

redação também deverá ser feita, imprescindivelmente, no período indicado para a realização da
inscrição.

4.10 - Não serão aceitos trabalhos com identificação pessoal de estudantes, professoras(es),
orientadoras(es) educacionais, pais, mães ou responsáveis. Trabalhos que contenham qualquer tipo
de identificação pessoal serão desclassificados.

REDAÇÃO
- A redação deverá ser manuscrita, individual, inédita e original.
- A redação deverá ser feita, obrigatoriamente, em folha de papel pautado disponibilizadapela

Direção do CEDDR em letra legível, nas seguintes condições:
– Para estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental: mínimo de 15 linhas e máximo

de 30 linhas.
– Para estudantes do Ensino Médio: mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.

AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO
- As redações serão avaliados por uma Comissão Julgadora, que levará em consideração a

originalidade, o encadeamento de ideias e o conteúdo.
- O resultado do concurso será divulgado no mural da escola e nos canais de comunicação

oficiais da escola e será comunicado ao vencedor
- Serão premiados os trabalhos classificados nos três primeiros lugares de cada

categoria/nível, da seguinte maneira:
- 1º lugar de cada categoria/nível: XXXXXXX – 2º lugar de cada categoria/nível: xxxxxxxxx

– 3º lugar de cada categoria/nível: xxxxxxxxxxx
6.4 - A entrega dos prêmios será realizada em local e horário a serem divulgados nos canais

de comunicação do CEDDR.
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16.5 Projeto Parque Educador

Apresentação

O Projeto Parque Educador é fruto de uma parceria entre o Brasília Ambiental, a Secretaria
de Educação (SEEDF) e a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), foi pensado e idealizado para
atender três importantes demandas:
a) Fortalecer a Educação Ambiental no Distrito Federal. Apesar da Educação Ambiental não ser

uma disciplina específica no ensino formal, devendo estar presente de forma transversal em
todo o currículo, é interessante quando suas reflexões são realizadas em espaços mais
qualificados em contato direto com a natureza;

b) Ampliar o espaço educativo das escolas públicas, principalmente daquelas de ensino integral.
Infelizmente a estrutura física da maior parte das escolas ainda é excessivamente pavimentada,
fechada e pouco acolhedora e quando os estudantes ficam dois turnos na escola, essa situação
pode ficar ainda mais desgastante;

c) Aumentar a integração dos parques com a comunidade, sensibilizando-a quanto a sua
importância e fortalecendo o sentimento de pertencimento. Porém, para alcançar esses
objetivos, é importante que os parques disponham de atividades planejadas e bem orientadas
voltadas para o conhecimento e a preservação dos atributos naturais desses espaços.
Infelizmente, o IBRAM, órgão responsável pelas Unidades de Conservação, dispõe de poucos
educadores ambientais para realizarem tais atendimentos, tendo em vista outras demandas
internas.

Assim, foi pensada como parte da solução dessa equação a transformação dos parques em
espaços educativos. Nessa parceria, o Brasília Ambiental disponibiliza os Parques com toda a sua
infraestrutura adequada para a realização das atividades e o transporte e a Secretaria de Educação
apoia com os professores e o lanche.

O Projeto Parque Educador se baseia ainda em três importantes diretrizes:

I. A visita dos estudantes aos Parques não se reduz a um mero passeio, mas são verdadeiras
aulas, previamente planejadas, ao ar livre.

II. As aulas devem ser diferenciadas adotando diferentes metodologias tais como trilhas, oficinas,
vivências, dinâmicas, aproveitando ao máximo o que os parques possam oferecer.

III. Os encontros com os estudantes não devem ser pontuais. Acreditamos que quanto mais tempo
eles passarem no parque, participando de diferentes experiências, mais se sentirão integrados
e sensibilizados quanto à necessidade de sua preservação.

Atualmente, o Projeto Educador está presente nos seguintes Parques: Parque Ecológico de
Águas Claras, Parque Ecológico Saburo Onoyama, Parque Ecológico Três Meninas, Parque
Ecológico Dom Bosco, Parque Ecológico do Riacho Fundo e Estação Ecológica de Águas
Emendadas.

No 1º semestre do ano de 2022 o CEDDR se inscreveu e foi uma das escolas contempladas a
participar do Projeto e desde do dia 23 de março, 40 alunos do Ensino Fundamental/ Séries Finais,
sob orientação da Professora Lilian (Ciências) participando de 10 encontros (todas às terças-feiras)
no período matutino.
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17. QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E/OU
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS

Projeto Objetivos PrincipaisAções Responsável Avaliaçãodo/no
Projeto

SEMANA DA
CONSCIÊNCIA
NEGRA
Desenvolvimento de
ações educativas de
combate ao racismo e
a discriminação.
Um projeto de
atividades culturais
que foi idealizado
inicialmente po
rprofessores do
noturnoenvolvendotod
as as disciplinas e a
Cultura Afro-
brasileira.

Desenvolver
Atividades culturais
visando a integração
dos alunos
matriculados no strês
turnos valorizando a
experiência de vida
dos alunos e suas
aprendizagens
vinculadasàs sua
srelações com
Pessoas brancas,
negras e mestiças no
conjunto da
sociedade.

Desfile de
Personalidades
negras e sua
biografia;
Pesquisa sobre um
país africano:
histórico,
renda,bandeira,comi
das típicas;
Montagemde mural;
Apresentaçãode
dança;
Apresentação de
paródias ;
Apresentação de
gênero
smusicais:samba
rap, axé, reggae,
etc; Concurso de
poesias/redações
Relacionadas ao povo
afrodescentes e sua

Todos os
professores,
coordenadores,
supervisores e Direção.

A avaliação acontece na
Coordenação Coletiva
dos professores e
anualmente.

cultura;
Pintura/grafitagem–
apresentar obras
que retratam a
figura do negro.

A culminância dos
trabalhos sobre
Consciência Negra será
realizada no último
bimestre do ano, com
apresentações
espalhadas por toda a
escola (salas, pátio e
corredores).
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LEITURA E
INTERPRETAÇÃO
DE TEXTOS-PARTE
DIVERSIFICADA
No Centro Educacional
Darcy Ribeiro, as aulas
de PD – Parte
Diversificadassão
ministradas
porprofessore sde
Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências,
História e Geografia
(EM )num trabalho que
envolve
especificamente,a
leitura,produção e
interpretação de textos.

•Incentivar aleitura
Espontânea e
prazerosa.
• Promover
discussões saudáveis
acerca dos temas
abordados nas
diferentes leituras
realizadas pelos
alunos.

•Desenvolver o
raciocínio e a
capacidade de
interpretação crítica
dos alunos.
•Ler e interpretar
textos diversos;
desenvolver a
oralidade do aluno
por meio da leitura
em voz
alta;produzir textos
com o intuito de

Aprimorar a escrita.

Professor da disciplina
de PD.

Ao longo dos anosé
notável o
desenvolvimento dos
alunos e maior
participação na
elaboração de
redações.
A avaliação é feita
Dentro da disciplina e
compartilhada por
vezes por outros
professores.
A avaliação também
acontece na
Coordenação Coletiva
e anualmente.

LÍNGUA
ESTRANGEIRAMO
DERNA ESPANHOL

Desenvolver nos
Alunos o gosto pela
língua espanhola,
gerando uma
proximidade com os
países do nosso
continente.

Aulas de Espanhol
Voltadas aos alunos
de Ensino Médio nos
turnos vespertino e
noturno.

Professores da
Disciplina de
Espanhol.

A avaliação é feita
dentro da disciplina e
compartilhada por
vezes por outros
professores.

EDUCAÇÃO
INTEGRAL/
PROFESP 2022

Aumento da oferta
educativa nas escolas
pública por meio de
atividades que foram
agrupadas em macro
campos com o
acompanhamento
pedagógico, meio
ambiente, esporte e
lazer, direitos
humanos, cultura e
artes, cultura
digital,prevenção e
promoção da saúde ,e
da comunicação,
educação científica e
Educação econômica.

Este programa tem
por finalidade
contribuir para a
melhoria da
aprendizagem por
meio de ampliação
do tempo de
permanência dos
alunos matriculados
em escola pública,
mediante oferta de
educação básica em
tempo integral.

Desde 2011, nossa
escola atende em
média 120 alunos na
Educação Integral.
São alunos
selecionados entre o
6ºe 7ºanos. Os alunos
da Educação Integral,
durante todo o
período letivo,
atendem à jornada
escolar de dez horas
diárias, todos os dias
da semana
comparecendo às
atividades realizadas
nas dependências da
Escola Superior de
Defesa (ESD) e
externas da
escola.Desde sua
implantação foram
oferecidas oficinas de
pintura, xadrez,
letramento
(matemática e

Coordenadora da
EducaçãoIntegral na
escola – Professora
Lissandra; Direção

Aavaliação acontece
na Coordenação
Coletiva dos
professores e
anualmente.



98

português), aulas de
Judô e recreação

PAINEL DE HONRA
Projeto criado para
motivar o estudo. A
cada final de
bimestre um painel é
montad ocom fotos
dos alunos que
tiveram
excelentedesempenh
o escolar.

•Estimular o aluno
em busca do

seu sucesso escolar,
na tentativa de elevar
oíndice de
aprendizageme de
aprovação com
qualidade.

•Reduzir o índice
de evasão escolar.
•Elevar a auto estima
do aluno que se
destaca
bimestralmente em
cada turma com base
nos seguintes
critérios:

1.Melhor média
associada aos aspectos
da avaliação de
desempenho;
2.Conduta/disciplinar
ilibada;3.Comprometi
mento com a
escola;4.Interessee,
sobretudo,superação.

Montagem do painel Direção; Supervisão
e Coordenação

A avaliação
acontece na
Coordenação
Coletiva dos
professores e
anualmente.

PROFESSOR
CONSELHEIRO

Projeto que tem por
finalidade eleger um
professor conselheiro
para cada turma. O
professor é eleito por
voto direto entre os
alunos.

O professor
conselheiro tem por
finalidade ser um
padrinho e/ou madrinha
da turma e apoiar a
turma e/ou o aluno
individualmente em suas
necessidades
no âmbito da escola.
Além de facilitar o
desenvolvimento do
processo educativo,
visando à maior
integração da turma
com os diferentes
segmentos do Centro
Educacional Darcy

Atribuições do
Professor Conselheiro:

•Esclarecer a turma sobre a
função do Professor
Conselheiro e do
Representante de Turma.
•Observar os alunos e
proceder à distribuição de
lugares, caso haja
necessidade.
•Traçar o perfil da turma.

• Expor, discutir,

Professores
Conselheiros

A avaliação
acontece
nos Conselhos de
Classe e ao longo
do processo
educativo.Geralm
ente observa-se
um maior
rendimento da
turma quando há
participação
efetiva do
professor
conselheiro.
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Ribeiro. Buscar soluções para
Os problemas
desuaturma junto aos
professores e à
direção.

•Colabora
rnaorganização e na
execução de eventos
promovidos ,
orientando,
incentivandoeacomp
anhando,quando
necessário,sua
turma.
•Ter ética
profissional.
•Ouvir e orientar
aturma.
•Atender aos alunos
quando solicitado;

• Manter contato
constante com seus
colegas,levando
aoconhecimentodeles
as dificuldadese/ou
reivindicaçõe sdos
alunos.

•Atender ao spais
quando solicitado.
•Estar atento ao
usodo uniforme e à
organização dasala.
•Participar das
reuniões de pais, se
for o caso.
•Encaminhar à
direçãoos alunos
que necessitaremde
um
acompanhamento.
•Possuir liderança
positiva,ouseja,ca
pacidadede
orientar,dirigir e
modificar
atitudesdogrupo.

FEIRADE
PROFISSÕES

O objetivo da Feira
De Profissões é
viabilizar o contato
dos estudantes com
diversas
possibilidades
inerentes ao mundo do
trabalho. A Feira de
Profissões será
dividida em quatro
momentos distintos:
1)Visitações à
Instituições de
Ensino Superior;
Objetivo: conhecer
as Instituições de
Ensino Superior e

Contato com as
Universidades
públicas e
privadaspara fechar
visitação;

Atuação do SOE
junto aos alunos do
Ensino Médio para
realização do teste
vocacional

Mostracomminipale
strasde profissionais
de iferentesáreas de
atuação;

Todos os
professores,
coordenadores,
supervisores e Direção.

A avaliação acontece na
junto aos estudantes
por meio de
questionário e
professores, bem como
no planejamento
pedagógico anual.
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Seus cursos,
Motivando os
estudantes a
seguirem uma
carreira de nível
superior.

2) Realização de
Orientação
Vocacional aos
estudantes do Ensino
Médio; Objetivo:
possibilitar maior
conhecimentos sobre
as diversas áreas do
conhecimento e
profissões oferecidas
pelo mercado de
trabalho,aproximando
-se da sua vocação.3)
Realização de
palestras com
professores e
instituições externas à
escola; Objetivo:
promover o contato
dos estudantes com
profissionais de
diversas
áreas,ampliando o
conhecimento e as
possibilidades de
inserção ao mundo do
trabalho.
4)Culminância com a
Feira de Profissões no
CED Darcy Ribeiro.
Objetivo: reunirem
um dia todas as
informações sobre o
mundo do trabalho
adquiridas ao longo
das visitas, palestras e
orientações. No dia da
culminância,os
estudantes serão os
protagonistas e
apresentarão para toda
aescola os
conhecimentos
adquiridos sobre as
profissões, em um

Sistema de
visitações

Em salas.

O aluno participa
de até 3 encontros
com profissionais de
diferentes áreas;

Procuramos
convidar
profissionaisatuante
sem áreas
promissoras
einovadoras em
ascensão na
atualidade;
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FESTIVAL DA PAZ

Este ano, em sua 13ª
edição, o Festival da
Paz se
consolida e continua
sendo realizado
mediante
motivação e solicitação
da maioria da
comunidade
escolar do Centro
Educacional Darcy
Ribeiro. São
inegáveis os resultados
positivos obtidos a
partir da
realização do Festival
da Paz. Trata-se de um
projeto que estimula e
desenvolve, de forma
lúdica, várias
atividades
culturais, artísticas e
filantrópicas visando
orientar
e fomentar a
convivência social,
gerar atitudes
cooperativas, éticas e
solidárias no espaço da
nossa escola.

a) Promover a
integração social entre
as pessoas
que formam a
comunidade do CED
DR;
b) Desenvolver o
conceito de
responsabilidade
social por meio da
valorização das
relações
humanas resgatando
atitudes de respeito,
tolerância e
cooperação;

c) Abrir maiores
perspectivas nas áreas
social,
cultural, esportiva e
recreativa;
d) Levar o corpo
docente e discente a
momentos
de descontração,
reflexão,
questionamentos
sobre a importância da
paz e da solidariedade;
e) Desenvolver
habilidades necessárias
à
satisfação física,
intelectual e social;
f) Ampliar o repertório
de atividades
recreativas;
g) Favorecer o
desenvolvimento
pessoal e facilitar
o ajustamento social;
h) Atender as
diferenças de
capacidade e
interesses;
i) Auxiliar o bem estar,
levando as pessoas à
preservarem uma
herança cultural.

Oferecer ricas
possibilidades
culturais, atividades
compensadoras,
descarga de
impulsos agressivos,
fuga da pressão social
que
tanto provocam
frustrações, monotonia
ou
ansiedade em nossa
comunidade.

Poderão participar do
Festival da Paz
alunos matriculados no
CED DR,
professores,
funcionários, pais e
convidados especiais.

A competição será entre
as equipes
formadas por turmas do
CED DR com
participação total dos
alunos que compõem
as turmas. Cada equipe
poderá trazer 02
pessoas como auxiliares
caso seja
necessário, em alguma
prova.

Os alunos deverão
participar das
atividades propostas,
controladas pela
presença e inscrição. As
inscrições
deverão ser feitas em
formulário próprio,
devendo constar a cor
da equipe, nome
completo do aluno,
série e turma.

Cada equipe terá 02
(dois) representantes
legais denominados
líderes.

Toda comunicação com
a Comissão
Organizadora será feita
para o líder e deste
para os colegas da
equipe.

As atividades
caracterizam-se em
atividades recreativas,
artísticas e
filantrópicas.

Cada atividade será
designada como
prova, com mensuração
específica, sendo
que algumas serão

Todosos
professores,coordenado
res, supervisores e
Direção.

A avaliação acontece
na Coordenação
Coletiva dos
professores e
anualmente.
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fornecidas
antecipadamente.

As atividades serão
realizadas na
quadra, e no pátio
interno.

As atividades serão
realizadas em 2
(dois) dias úteis.

CURSIN HO PRÉ PAS
E PRÉ
ENEM

Nos fins d esemana,
São organizados aulas
extras preparatórias
para o ENEM e para
PAS. As aulas são
realizadas

Curso realizado aos
Sábados aberto à
comunidade escolar

Professores
voluntários

Ocorrea nualmente na
semana pedagógica.

SIMULADO COM
REDAÇÃO

Aperfeiçoar o ensino
oferecido aos
estudantes;

Reunir todos os
componentes
curriculares (áreas do
comhecimento) na
realização de uma
avaliação com redação;

Favorecer e ampliar o
conhecimento para a
realização de futuros
processos seletivos
como o PAS (Programa
de Avaliação Seriada),
ENEM, vestibulares e
outros concursos.

Capacitar os estudantes
em modelos de
avaliações/processos
seletivos, que serão
submetidos após o
Ensino Médio

Realizar um
diagnóstico com os
estudantes,

Acontece no 1º e 3º
bimestres/2022

Todosos
professores,
coordenadores,
supervisores e Direção.

A avaliação acontece
na Coordenação
Coletiva dos
professores e
anualmente.
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Por professores
Voluntários e

objetivo será preparar
os estudantes para
serem aprovados em
avaliações de ingresso
em instituições de
nível superior.

Secundariamente,
objetiva um melhor
rendimento dos alunos
nasdisciplinas
escolares.Poderão
participar os alunos
das 3 Séries do EM.

18. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

18.1 Avaliação Institucional

A avaliação institucional é realizada semestralmente e ao final do ano letivo pela
Escola, como objetivo de levantar, junto de sua comunidade escolar, se os propósitos,
as metas, as práticase os encaminhamentos têm sido atendidos em todas as suas
dimensões. Tal processo tomacomo base o planejamento do projeto político pedagógico
da instituição juntamente com aSecretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF, que permite a revisão e a delimitação de indicadores compatíveis com os
objetivos propostos desde o início do ano. Os dados coletados e os resultados obtidos
são utilizados a fim de rever ações, analisando-as paraposteriores aperfeiçoamentos,
implementação de novas metas, formação continuada e outrasações que o contexto
exigir. A partir do ano passado, passamos a considerar variáveis inéditas que
possibilitem uma avaliação institucional adequada as condições de isolamento social.

18.2 Planejamento das ações

O projeto pedagógico do CED Darcy Ribeiro se materializará no dia a dia da escola,
naconvivência diária da comunidade escolar e principalmente na interação entre
professores e educandos. Os espaços de planejamento serão de suma importância para
a buscados objetivos propostos,que ao longo do ano permitam uma avaliação constante
das ações planejadas e a possibilidade de alterações diante daquilo que não esteja
contribuindo de forma satisfatória.

18.3 Semana Pedagógica

A semana pedagógica terá um papel importante, pois permite-se uma avaliação dos
resultados do ano anterior e assim, definição do percurso pedagógico inicial para o ano
corrente.

Durante a semana a direção da escola propõe um calendário anual para avaliação e
debates. Após discussões e alterações necessárias ele será adotado pela escola. Também
se define os projetos e avaliações coletivas, inclusive os que terão notas para todas as
disciplinas.
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Nessa semana são criadas as diretrizes para uma avaliação diagnóstica das turmas
que serão aplicadas nas semanas iniciais do ano letivo. Os resultados da avaliação
diagnóstica serão socializados pelos professores em coordenação coletiva e servirá de
subsídio para o planejamento semestral da disciplina a ser entregue pelos docentes.

18.4 Calendário Escolar do CEDDR

Estabelecido na semana pedagógica, nele consta as ações a serem desenvolvidos
bimestralmente, as avaliações coletivas, período de entrega de notas e conselhos de
classes,além das datas estabelecidos no calendário anual da SEEDF. As avaliações das
ações pedagógicas podem alterar o calendário ao longo do ano.

Projetos e ações previstas para serem desenvolvidos em 2022:

Educação Integral/PROFESP;
Comemorações dos 25 anos do CEDDR;
Avaliação Diagnóstica;
Simulado PAS/UnB e ENEM com redação;
Conselho de Classe Participativo;
Jogos Escolares;
Painel de Honra;
Curso Extensivo para o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM (Pré – ENEM);
Curso Extensivo para o Programa de Avaliação Seriada da UnB - (Pré – PAS/UnB);
Projeto Parque Educador
Atividades Interdisciplinares (Aulão/Obras do PAS);
Festival da Paz
Semana da Consciência Negra;
Semana Cultural e Científica
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