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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

 
A Proposta Pedagógica é um documento substancial para a organização 

escolar,nastrêsesferas:pedagógica,administrativaefinanceira.Elatrazapropostaeducacion

al da escola, o seu planejamento para a comunidade que atende. É por 

meiodesuasatividadeseprojetoseducativosenvolvidosnoprocessodeensinoeaprendizage

m que a escola ajuda a construir um cidadão consciente, 

protagonista,críticoeresponsávelpelastransformaçõesquequeralcançarparasieparaasocie

dade. 

O presente documento aprecia a estrutura da nossa escola, CIL 01 do Paranoá, 

ebuscadefiniranossaidentidadeeadireçãoquequeremostomarparaofertarumensino de 

qualidade. Todos os componentes da nossa equipe – professores, 

gestores,pedagógicoeadministrativo –se envolveramna construção danossaPP. 

APPdoCIL01doParanoáfoiconstruídacoletivamente.Emreuniõespedagógicas e 

administrativas fizemos discussões e leituras da PP e, posteriormente, 

odocumentofoidisponibilizadoàequipeemmeioeletrônico,atravésdoGoogleDocs,paraquet

odosopudessemler, alterareanalisar. 

Desde a sua fundação, em 2016, o CIL Paranoá tem desempenhado um 

papelrelevante na formação integral dos estudantes da rede pública de ensino, na 

medida emque viabiliza o acesso à informação e à cultura globalizadas, o 

desenvolvimento daconsciência crítica, da autonomia para conhecer, aprender, conviver 

e ser, segundo aabordagem do Relatório Delors1, bem como o respeito às diversidades 

socioculturais. Aconsequência imediata desse conjunto de ações é que nossas crianças 

e jovens 

emformação,apósaconclusãodaeducaçãobásica,passamaalmejaraformaçãoeducacional

superiornossetoresmaisdiversificados.Eisonovocidadãoqueoraemerge emnossa 

sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Os quatro pilares da Educação são conceitos de fundamento da educação baseados no Relatório para 
aUNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, 
orelatóriofoieditadosob aformadolivro:"Educação:UmTesouroa Descobrir de 1999. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comiss%C3%A3o_Internacional_sobre_Educa%C3%A7%C3%A3o_para_o_S%C3%A9culo_XXI&amp%3Bamp%3Baction=edit&amp%3Bamp%3Bredlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors
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2. HISTORICIDADE,CARACTERIZAÇÃOFÍSICAE IDENTIFICAÇÃODAESCOLA 

 
 

 
O primeiro CIL do DF foi criado em 1975, CIL 01 de Brasília, depois em 1985 

oCIL de Ceilândia, em 1986 o CIL de Taguatinga, em 1987 o CIL do Gama e o CIL 

deSobradinho, em 1995 o CIL do Guará, em 1998 o CIL 02 de Brasília e o CIL 

deBrazlândia, em 2015 os CIL do Recanto das Emas, CIL de Planaltina e CIL de 

SantaMaria e finalmente em 2016 foram criados os CIL do Paranoá, CIL de São 

Sebastião,CILdo Núcleo BandeiranteeCILdeSamambaia. 

O Centro Interescolar de Línguas 01 do Paranoá, atualmente situado na 

avenidaParanoáQuadra17conjunto09lote01Paranoá-DF,contatotelefônico3901-5500, 

Whatsapp 9128-1688 e 8598-5823, site http://bit.ly/cilparanoa, instagram @cilparanoa e 

facebook cilparanoa, começou suas atividades em 2016, funcionando provisoriamente 

naCRE Paranoá na DF 250 Km 03 Sítio Rosas, Chácara 03, Entrelagos – Paranoá 

atémarçode 2017, quando asatividades foramtransferidasparasua sede atual. 

OCILParanoánasceudoanseiodacomunidadeemestudarumalínguaestrangeira 

próximo da sua casa, sem a necessidade de realizar deslocamentos 

paraoutrasregiõesadministrativas.ApartirdapolíticaeducacionaldaSecretariadeEstadodeE

ducação do Distrito Federal – (doravante SEEDF) em promover a instalação de 

umCentro Interescolar de Línguas em cada Coordenação Regional de Ensino, 

inaugurou-seoCILParanoá nodia10de março de2016. 

Diantedamotivaçãodanovaequipegestora,professores,estudanteseservidores as 

atividades começaram a todo vapor. Dessa forma, com localização provisória nasede da 

CRE do Paranoá,  à margem da DF 250, km 4, Sítio Rosas, Itapoã –

DF.AUnidadeEducacionalfuncionouduranteumanonoturnonoturno com3professores de 

inglês, 2 de espanhole 1 de francês. Abaixo, podemos apreciar odepoimento do 

professor de língua espanhola pioneiro em nossa escola, Paulo Emílio,sobreoinício 

dostrabalhos: 

 
Noinício de 2016, emmeados de fevereiro, recebi umaligação emplena 

manhã de Domingo de um número do qual eu não era 

familiar.Penseicomigo:“Que queremcomigo a essa hora? Seráque 

émaisuma ligação do bendito telemarketing?”. Não sei por que motivo 

resolviresponder àquela chamada. Afinal, quem é que me chama em 

plenoDomingo de descanso? Quando chamei aquele número 

desconhecido,para minha total surpresa do outro lado da linha estava 

ninguém 

menosqueoDiretordaRegionaldeensinodoParanoáoprofessorIsacquemep

erguntousempestanejar:“Professor,osenhornãovemhojetomar 

http://bit.ly/cilparanoa
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posse?” Eu pensei comigo: “Tomarposse onde? É alguma piada?”.“Não 

professor”, disse o Isac, “é da Regional de Ensino do Paranoá.Estamos 

esperando o senhor aqui até às 13 horas para assinar o termode 

posse”. “Como assim?”, repliquei. “Mas eu não estou lotado no 

PlanoPiloto?”.Penseiquefosseumtrote,masoprofessorIsacinsistiu:“Venha 

professor, te aguardo até às 13 horas”. Desliguei o telefone eainda um 

pouco tonto de sono, tratei de lavar o rosto e me pus a pensar:“Se isso 

for real, como farei para chegar lá? Nem carro eu tenho. Passeitodo o 

ano de 2015 indo de ônibus para o CIL 01. Como farei 

parachegartodososdiaslánoItapoã? 

Refeito do primeiro susto, consegui emprestado o carro da minha mãe 

emandei uma mensagem ao Isac perguntando onde ficava a Regional 

deEnsino. Em instantes ele me mandou a localização pelo celular. 

Tomei orumo indicado no mapa e quando cheguei à Regional por 

voltadas12h45. Ao chegar lá me deparei ainda com uma grande 

movimentaçãodos funcionários e outras pessoas em pleno domingo. 

Pensei comigo:“Não é trote não, a coisa é séria”. Juntei meus 

documentos e entregueitudo aos que atendiam os professores e em uns 

20 minutos já estavatudo resolvido. Ainda estava cheio de dúvidas 

eresolvi questionar oprofessor Isac: “Mas professor, como vou fazer 

para me deslocar paradar aula aqui? Nem sei que linhas de ônibus 

passam aqui perto?”. Eleme tranquilizou: “Calma, com certeza, vamos 

dar um jeito de resolvereste problema.” Marcado o início da semana 

pedagógica, fui de ônibusno primeiro dia e cheguei uns 20 minutos 

atrasado. Realmente, tomarônibus para entrar às 19h, requer chegar 

com pelo menos duas horas emeia 

deantecedêncianaparada.Sairàs17hjáécertezadeatraso. 

AomedepararcomotamanhodotimequeestarianoCIL,fiqueisurpreso com o 

quão pouco éramos: Apenas 7... Uma professora defrancês, a Karine. 

Dois professores de espanhol, eu e Dandara (quetinha sido minha 

colega no CIL 01 por 2 semanas) e quatro 

professoresdeInglês:Marcelo,Josi,MônicaeAlício.Issoeraexatamenteoop

ostoà realidade e a quantidade de professores de uma escola maior e 

maisantiga como o CIL 01. Outra coisa que me surpreendeu foi saber 

quenão teríamos um livro texto para basear nossas aulas. Um novo 

desafioparaosprofessoresacostumadoscomaantiga realidade. 

Oprédioondedaríamos aulaséavelhaeconhecidaRegionaldeEnsino do 

Paranoá/Itapoã e nos foram emprestadas as salas do terceiroandar do 

prédio para usarmos no período noturno. Não exatamente asmelhores 

salas, de tamanho pouco adequado, mal iluminadas e 

semisolamentoacústicoapropriados(abertasnapartedecima)oquesignifica

va que um professor falando um pouco mais alto interferia naaula do 

professor vizinho. Por sorte por estarmos na 

sederegional,eventualmentetínhamosumpoucodeinternetusandooWi-

fidaRegionaloquenosfacilitoubastanteastarefasemdeterminadosmoment

os. 
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E assim, começamos nosso trabalho e recebemos ansiosos ao 

nossopúblico.Inicialmente,apenasàcomunidade 

eosestudantesmaioresde 

15 anos que podiam frequentar o turno da noite. Foi uma tarefa 

devanguarda para muitos dos professores, pois não adotamos livros 

textose como uma escola recém-iniciada, tínhamos acesso a poucos 

materiaispedagógicos. O que nos faltou em termos de material didático 

em umprimeiro momento, foi compensado em calor humano e um 

trabalho degrupo muito forte. Coordenados pelo Diretor Eduardo e pela 

DiretoraOneeide,nossentimosprofundamenteacolhidoseestimuladosaenfr

entar esse novo desafio. O time todo trabalhou muito coeso e 

aproximidadeentreoscolegasfezdogrupoumverdadeirotimedeamigos,muit

odiferentedafriezaedistânciaquehaviaemoutrasescolas.Issoestimulouque

muitosprofessorespercorressemcomsatisfação a longa distância que 

separava as suas casas da nova escolaqueseiniciava. 

A escola ainda era desconhecida pela maioria do público-alvo e foi 

feitoum grande trabalho de divulgação nas escolas da região para 

alertar àspessoas da nossa presença e começamos com 28 turmas num 

primeiromomento. Em poucotempo sejuntaram ao grupo 

osprofessoresIsacde Inglês e oHenrique de Francêspara melhor nos 

adequarmos ademanda da comunidade. A professora Mônica assumiu a 

coordenaçãodo idioma Inglês, mas ainda não teríamos coordenadores 

para os outrosidiomasatémeadosde2017. 

O nosso primeiro ano passou voando e a direção fez um 

fantásticotrabalhoconseguindoumasedeprópriaexclusivaparaainstalação

definitiva da escola no Paranoá aonde seria possível a abertura em 

3turnos. Depois de um longo processo de negociação e de 

adequaçãopredial, inauguramos a novíssima sede definitiva após o 

Carnaval de2017. 

Mudandoparaanovasederecebemososestudantesnasnovasinstalações, 

mas muita coisa ainda precisou ser feita. Passamos boaparte do 

primeiro semestre de 2017 sem água potável. Mesmo com 

osbebedourosjácomprados,essesdemoramcercade3meses 

parachegarem e mais umas 3 semanas para instalação. Naquele 

período,trazíamos a água de casa. Outro ponto foi o calor nas salas 

voltadasparaolesteaondeosoldamanhãesquentavabastanteealgunsprobl

emas de infiltração de água nestas mesmas salas na época daschuvas 

mais fortes. Os problemas de calor foram contornados com 

ainstalaçãodeunidadesdear-

condicionadonoiníciodosegundosemestrede2017,masalgunsproblemasd

einfiltração,emboramelhorados,aindapersistememmenorgraunoiníciode2

018. 

Em 2018  foi firmado um contrato entre o Centro Interescolar de Línguas 

01 do Paranoá e a Embaixada do Japão no Brasil no valor de R$ 

166.810,95 para o financiamento de equipamentos tecnológicos e livros. 

Assim, neste mesmo ano, chegaram os equipamentos a esta unidade 

escolar e em 2020 chegou um grande acervo literário trazido pelo 

próprio embaixador em uma visita. 

Em 2019 e 2020 foram feitos moveis sob medida para a copa, as salas 

dos professores, coordenação, direção e sala de referência do japonês, 

o que proporcionou conforto e melhor atendimento à comunidade 

escolar. 
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Para encerar, nossa tarefa tem sido bastante desafiadora e após 5 

anosestamos atingindo uma certa maturidade como projeto e cada vez 

maisencontrandoanossaidentidadejuntoaopúblicodoParanoá,levandoum

ensino de línguas com qualidade e direcionado à realidade e ao perfil 

donosso público-alvo. E nesses quase 5 anos completos ficamos felizes 

de poderfazer parte deste time pioneiro e tão qualificado que se tornou o 

CILParanoá.Obrigadoportudo! 



12 
 

 

 

Pensando na ampliação dos três turnos, por iniciativa da CRE do Paranoá, 

foielaborado e encaminhado à sede um Projeto Básico de Locação de Imóvel. O pleito 

foiprontamente atendido e no segundo ano de existência o CIL Paranoá obteve sua 

sedefixa,embora locada. 

Essa ação proporcionou a contratação de mais 9 professores de inglês, 3 

deespanhol, 4 de francês. No início do terceiro ano de funcionamento, a Unidade 

Escolarpassou a ofertar no turno vespertino aulas de japonês. Foi firmado entre o 

governo doJapão (por intermédio da sua embaixada) e o governo do DF um contrato de 

incentivo àpromoção da língua no Distrito Federal. E assim foram criadas 7 turmas de 

japonês noturnovespertino.Agrega-

seaessainiciativaaparceriaentreoCILParanoáeaUniversidadedeBrasília. 

Além do atendimento prioritário aos estudantes oriundos das escolas da 

RedePública de Ensino do DF, desde a sua origem em 2016, passamos a receber 

estudantesda rede privada e comunidade em geral, devido à força de Lei Distritalnº 

5.536, de 28de agosto de 2015, que assegura que caso haja vagas remanescentes, 

elas sejamofertadaspara acomunidade. 

Atualmente, contamos com 84 turmas de Inglês, 36 turmas de Francês, 36 

deEspanhole14deJaponês,semperspectiva 

deampliaçãonosegundosemestre.Oespaçofísicodaescolacontacom12salasdeaula,1secr

etaria,1saladecoordenação, 1 sala dos professores, 1 sala da direção, 1 sala da 

mecanografia eespaços destinados à Sala de Referência (exigência do Projeto do 

japonês),SOEesala deApoio. 

 
 

3. DIAGNÓSTICODAREALIDADEESCOLAR 

 
 

 
Mesmo o prédio desta escola estando localizado na região administrativa 

doParanoá, a maioria dos nossos alunos vêm da região do Itapoã. Desta forma faz-

senecessário o registro das caractrísticas sociais, econômicas e culturais destas 

duasRegiõesAdministrativas. 

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD - 2020), realizada 

pelaCompanhia de Desenvolvimento do Distrito Federal (CODEPLAN), revela que com 

umapopulaçãodeaproximadamente65.533habitantes,aRegiãoAdministrativado 
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Paranoá é caracterizada como a segunda maior produtora rural do Distrito 

Federal,ficandoatrássomentedePlanaltina.Amaioriadassuaspropriedadesruraiséorganiz

ada em Cooperativas Agrícolas, Associações e Federações rurais. A populaçãodo 

Itapoã é de aproximadamente 62.208. habitantes. As duas regiões têm uma 

fortedependência do Plano Piloto e boa parte dos empregos gerados vêm das zonas 

maisricas do Distrito Federal, como o centro de Brasília, Lago Sul entre outros, que 

sãoresponsáveis por 73,9% das contratações dos trabalhadores do Paranoá e 81,3% 

dostrabalhadoresdo Itapoã. 

Quanto ao nível de escolaridade, 33,8% das pessoas com 25 anos ou 

maisdeclararam ter o Ensino Médio completo no Paranoá, já no Itapoã apenas 28,1%. 

Arenda domiciliar estimada é de R$ 2.381,00 para o trabalhador do Paranoá e de 

R$1.637,00 para o trabalhador do Itapoã. As funções que mais se destacam em ambas 

asregiões são aquelas voltadasparaas áreas de serviços. 

Nossa comunidade amarga uma desigualdade social que oportuniza aos 

jovensoriundos das classes abastadas o acesso à educação superior gratuita, ao 

mesmotempo em que condena os menos favorecidos economicamente a não 

prosseguir 

osestudos.Talassimetriareforçaanossaobrigaçãodebuscarmecanismosquegarantam a 

qualidade da formação de nossos educandos para que possam conhecer eutilizar de 

maneira produtiva os vários recursos tecnológicos de última geração 

quefacilitamainserção no mercado de trabalho. 

No ensino remoto, devido a pandemia do COVID-19, uma parcela significante 

dos nossos alunos não conseguiu acessar a plataforma e nem mesmo ir buscar o 

material impresso. Foi compartilhada uma planilha por professor para a busca ativa 

destes alunos. Gestão, coordenação, SOE e professores fizeram uma força tarefa no 

sentido de trazer de volta os alunos com zero acesso, semestre após semestre. Foram 

feitas ligações e deixadas mensagens de whatsapp e SMS, nos números cadastrados 

no sistema ZEUS e I-Educar. No entanto, muitos dos números cadasrado estavam 

desatualizados. Foi alugado carro de som, mandadas mais de 200 cartas e divulgado 

em redes sociais como estratégia de alcance de alunos. 

Os alunos fora da plataforma e do materal impresso  justificaticaram, juntamente 

com  seus pais e responsáveis, que não haviam procurado a escola ou desistido pelos 

seguintes motivos: 

1. Falta de dispositivo eletrônico, internet ou sinal de internet ruim 

2. Doença e morte na família 

3. Falta de tempo por está trabalhando, estagiando ou fazendo atividades 
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domésticas 

4. Muita dificuldade em entender a matéria ou no domínio da tecnologia 

5. Mudança de endereço ou viajem durante a pandemia 

 

A seguir temos o gráfico com a porcentagem aproximada de acessos à 

plataforma Google Sala de Aula e as retiradas do material impresso. 

 

 

 

 
 

4. FUNÇÃOSOCIAL 

 
 

 
Caracteriza a razão de ser de uma instituição. Assim, a missão dos CIL é 

difundiro ensino de línguas estrangeiras, no presente contexto em que a 

globalizaçãounediferentesculturasepaísesdistantesfisicamenteconectam-

senotempodeumdownload,tornandoimprescindívelo estudodeuma línguaestrangeira. 

Diferentemente da prática de uma língua disciplinarizada, os Centros de 

Línguasofertamumensinocominsumolinguístico(emsentidoamplo)capazdecontribuirparao

desenvolvimentodacompetênciacomunicativadeseusestudantesnalínguaestrangeira. 

OsCIL,portanto,têmcomofunçãosocialprepararestudantesdaRedePública 

DADOS ESTUDANTES CIL 01 DO PARANOÁ 
1º/2021

ACESSO À PLATAFORMA 74,3%

NÃO ACESSOU 23,5%

MATERIAL IMPRESSO 2,2%
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de Ensino do DF e da comunidade em geral, tendo em vista sua formação integral, 

paraaaquisiçãodeumalínguaestrangeiraeaampliaçãodesuavisãomundo,deformaase 

relacionar com outras culturas, por meio de uma formação continuada, inclusiva 

eembasadana diversidade. 

Devemos lembrar que a aprendizagem de línguas complementa a formação 

geraldos estudantes, aguça seu espírito crítico, auxilia no desenvolvimento pessoal, 

despertao interesse do estudante para viajar e conhecer outros países, favorece a 

diversidadecultural ao exercitar a tolerância e a abertura às outras culturas e estimula a 

valorizaçãodoplurilinguismoedacidadania.Oensinodelínguas,portanto,podedaraoestudan

teodistanciamento suficiente para que volte os olhos para seu próprio país e para 

suacultura e desenvolve a alteridade que lhe oportuniza a percepção do outro, por meio 

dacomparação e contraste entre países e culturas distintas, agregando a discussão 

sobrediferentespontosde vistaculturais. 

 
 

5. PRINCÍPIOSORIENTADORES 

 
 

 
OCIL01 doParanoábaseiasuasaçõesnosseguintesprincípios: 

 
 

 DaGestãoDemocrática,Leinº4.751de2012; 

 Da ética e da política, no que se refere à formação da criança para o 

exercícioprogressivodaautonomia,daresponsabilidade, 

dasolidariedadeedorespeitoaobemcomum; 

 Deliberdade,participação,autonomia,respeitoàlaicidade,pluralidadeediversidaded

aescolaedoSistemaPúblicodeEnsinoqueassegurem,democraticamente: o 

desenvolvimento integral do estudante; a formação para acidadania com garantia 

de direitos humanos com vistas ao mundo do trabalho; 

oaprimoramentodacriatividade,dosensocríticoereflexivoedasdemaispotencialidad

eshumanasa serviçodeumprojeto socialsustentável2 

 DaEducaçãoInclusiva; 

 Daunidadeharmônica,física,cognitiva,emocional,empartesenotododo 
 

 

2Portarianº180,de30de maiode2019-
RegimentodaRedePúblicadeEnsinodoDistritoFederalemseuart.4ºtrazosPrincípiosdasunidadesescolaresda 
Secretariade Estado de Educação do DF. 

http://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2011/12/parecer_pl_588-2011gestao.pdf
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estudante,educadorefuncionáriosdaescola; 

 DodiálogoentreaspluralidadesexistentesnaEscola; 

 Dacondiçãohumana(identidadecomumatodoserhumano)eplanetária(identidadecomom

eioambiente); 

 Dodiálogoentreosprocessosde“ensinagem”(ensinoeaprendizagem)ededesenvolvi

mento doestudantee do educadorcomo seresplurais; 

 Da participação da comunidade escolar na definição, na implementação e 

noacompanhamento de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, 

pormeiode seus órgãoscolegiados3; 

 Da transparência da gestão da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

emtodososseusníveis,nosaspectospedagógico,administrativoefinanceiro4; 

 Dademocratizaçãodasrelaçõespedagógicasedetrabalhoecriaçãodeambientesegur

oepropícioaoaprendizadoeàconstruçãodoconhecimento5; 

 Davalorizaçãodoprofissionaldaeducação6; 

 Daavaliaçãoformativa7; 

 Da pesquisa e intervenção social, podendo envolver a participação em 

atividadespráticasdelaboratórios,visitastécnicas, feiras,oficinaseestágio8; 

 Daunicidadeteoria-prática,interdisciplinaridade, contextualização,flexibilização9. 

 
 
 

6. OBJETIVOGERAL 

 
 

 
Acentuaranecessidadedeaproximaçãodassituaçõesdeaprendizagem àrealidade 

pessoal e cotidiana dos estudantes, propiciando a possibilidade de atingir 

umníveldecompetêncialinguísticacapazdepermitiraosestudantesoacessoainformações 

de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribuem para a sua formaçãogeral 

enquanto cidadãos. Assim, os estudantes poderão aplicar os conhecimentos 

paratransformar sua realidade. 

 
 

3 Portaria nº 180, de 30 de maio de 2019 - Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.4 Portaria nº 180, de 30 de maio de 2019 - Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.5 Portaria nº 180, de 30 de maio de 2019 - Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.6 Portaria nº 180, de 30 de maio de 2019 - Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.7 Portaria nº 180, de 30 de maio de 2019 - Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.8 Portaria nº 180, de 30 de maio de 2019 - Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.9 Currículo em Movimento daEducaçãoBásica daSEEDF-PressupostosTeóricos. 
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6.1OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 
 

 
ORegimentodaRedePúblicadeEnsinodoDistritoFederaltrazemseusartigos320e321os 

objetivosvoltados paraos Centrosde Línguas: 

 
Art. 320. O CIL tem como objetivo geral propiciar condições 

paraque o estudante desenvolva, de forma colaborativa, a 

proficiênciaemespaços/tempos de aprendizagensdiversos. 

Art.321.OsobjetivosespecíficosdoCILsão: 

- proporcionar ambientes de interação entre os diferentes 

sujeitosenvolvidosnaaprendizagemda línguaestudada; 

- promoverinterfaceentreasculturasdediferentes línguas; 

- promover projetos específicos que envolvam o uso de 

diferenteslínguasemcontato commanifestações estéticasvariadas; 

- selecionar,sistematizaresocializarconhecimentosquecontribuamp

araa formaçãodesujeitoscríticoseparticipativos. 

 
Alémdesses,procurar-se-á: 

 
 

 Valorizaranossacultura,incluindooatendimentoàsLeis10.639/2003e11.645/2008,b

emcomode todaa cultura emLíngua Portuguesa; 

 Buscar elevar os indicadores de acesso, permanência e sucesso do estudante 

acadaanoapartirdeindicadoresda secretariado CIL Paranoá; 

 Conscientizar e demonstrar com nossa postura e ações como instituição a 

todacomunidadeescolaraimportânciaeescassezdosrecursosnaturaisedanecessida

dedeumaconduta depreservaçãoe proteçãodomeioambiente; 

 Concentrar recursos materiais e humanos, permitindo maior racionalização 

dotrabalhoemLEM; 

 Primar pela educação baseada na ação e na reflexão, dentro de uma análise 

daspartes edotodo; 

 Ter como norte pedagógico a concepção de que estudante e educador 

buscamaprenderaconhecer,aconviver,afazereaser,pilaresdeumaeducação 
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universalista; 

 Valorizarasaprendizagensdosestudanteseseupercursoformativo10; 

 Aprimorarosprocessosdeensinar,aprendereavaliar11; 

 Superaroensinofragmentadocriandoexperiênciaseducativasquepossibilitemaapre

ndizagem,ainclusãoeocompromissocom 

amudançaderelaçõesassimétricasdepoder12; 

 Melhorar as condições pedagógicas por meio da reorganização do 

tempo/espaçodoeno cotidianoescolar13; 

 Corrigirofluxoescolarcomqualidade14; 

 Tornarmaisefetiva,éticaesaudável arelação professor-estudante15; 

 Qualificaraavaliação,incluindooprocessocontínuoderecuperaçãodasaprendizagen

s16; 

 Oportunizarcontextosdeinteraçãoentreosestudanteseaculturadalínguaestrangeira

estudada; 

 Oportunizarintercâmbiosculturaispormeiosdiversos,porexemplo:projetos,cursos,p

alestras,visitas; 

 Proporcionarprojetosqueosestudantespossamusaralínguaestrangeiraestudada. 

 ExpandiroatendimentopormeiodaimplementaçãodocurrículoEJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 GUIA PRÁTICO Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens em seus objetivos da 
organizaçãoescolar pormeio dosCiclos,página10. 
11 GUIA PRÁTICO Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens em seus objetivos da 
organizaçãoescolar pormeio dosCiclos,página10. 
12 GUIA PRÁTICO Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens em seus objetivos da 
organizaçãoescolar pormeio dosCiclos,página10. 
13 GUIA PRÁTICO Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens em seus objetivos da 
organizaçãoescolar pormeio dosCiclos,página10. 
14 GUIA PRÁTICO Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens em seus objetivos da 
organizaçãoescolar pormeio dosCiclos,página10. 
15 GUIA PRÁTICO Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens em seus objetivos da 
organizaçãoescolar pormeio dosCiclos,página10. 
16 GUIA PRÁTICO Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens em seus objetivos da 
organizaçãoescolar pormeio dosCiclos,página10. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS

PRÁTICASPEDAGÓGICAS 

 
 

Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma 

coisa.Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. 

Ninguémnasce feito, é experimentando- nos no mundo que nós nos fazemos. 

Ninguém ésujeito da autonomia de ninguém. Ninguém caminha sem aprender a 

caminhar,sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando 

o sonhopeloqualse pôsa caminhar.FREIRE,Paulo. 

 

Compreendemosqueos nossos estudantessão indivíduos únicos, assim 

asconcepçõespedagógicasquenorteiamanossaPropostaPedagógicaestãoemconsonânci

a com os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF ecom as 

concepções da Pedagogia histórico-crítica e a Psicologia histórico-cultural. Asnossas 

abordagens de ensino, portanto, contemplam as perspectivas Comunicativa 

eInterativa,porse alinharemaos nossosobjetivos. 

O Currículo em Movimento preza pelo foco no estudante, na sua realidade, 

nassuas necessidades, portanto a nossa escola propõe um ensino humanizado e 

dialógicocomosaprendizes.Partimosdoseuconhecimentopréviosobreoquelheséapresenta

do, criando desta forma um vínculo afetivo com o que se aprende, a fim 

detornaraaprendizagemmais significativaparanossos estudantes. 

Nossos estudantes são vistos como sujeitos dotados de saberes e que 

muitocontribuem para a apropriação de uma língua estrangeira, tornando-a a deles. 

Paraconcretizarumaeducaçãointegralfaz-senecessáriotercomocernedofazerpedagógico 

a Vida, o que significa cuidar do ser humano e de sua formação holística, 

danatureza,dos animaise de toda expressãode vida.E istoé possívela 

partirdodesenvolvimento da inteligência afetiva e emocional, por meio de vivências 

pedagógicasquepossibilitem“aconstruçãodaautonomiaeaexpressãoefortalecimentodaide

ntidade”.(FLORESet al, 2006,p.60). 

Nossa proposta caminha para a implementação de uma educação biocêntrica, 

aqual tem como base o Princípio Biocêntrico, que “é um novo paradigma no qual 

todaatividade humana está em função da vida; segue um modelo interativo, de rede, 

deencontro e de conectividade; situa o respeito à vida como centro e ponto de partida 

detodas as disciplinas ecomportamentos humanos, e restabelece anoção de 

sacralização 
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davida”.17 

Os eixos transversais propostos no Currículo em Movimento, Educação para 

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

aSustentabilidadeemsuma,correspondemaumcaminhoparaoBiocentrismo.“opercurso 

pedagógico previsto na proposta pedagógica da escola precisa buscar oenfoque 

holístico, sistêmico, democrático e participativo, diante de um entendimento doser 

humano em sua integralidade e complexidade, bem como as concepções didáticasdo 

processo de ensino aprendizagem devem buscar a interdisciplinaridade, em 

caráterprocessual,cíclico e contínuo”.18 

 
 

8. ORGANIZAÇÃODOTRABALHOPEDAGÓGICO 

 
 

 
8.1 ORGANIZAÇÃODOSTEMPOS EESPAÇOS 

 
 

OprojetoarquitetônicodoCILParanoánaAvenidaParanoáquadra17conjunto09lote 

01, Paranoá/DF, prevê o uso dos três andares do edifício, os quais acomodam 

osetoradministrativo,banheiros,salasdeaula,saladeleitura,saladereferênciadalínguajapon

esa, saladoserviçodeorientaçãoeducacional(SOE),saladecoordenação,espaçode 

copa/cozinhae sala deapoio.Recentemente reformado, o espaço convivência, localizado 

no primeiro andar, surgiu para o acolhimento de alunos e familiares, no dia à dia, 

enquanto esperam seus turnos de entrada, fazem pausas para lanche e refeição, 

socializam, como também, o ambiente permitirá a reunião de aproximadamente 100 

pessoas durante eventos e projetos da escola após o momento pandêmico. 

Nãotemosaindacondiçõesderealizaracontentomuitasdasatividadespedagógicaspr

evistas,porfaltadeumauditórioqueagregueaomenosdezporcentodacomunidade escolar 

de cada vez. Para tais atividades ainda será necessário realizar no pátio da 

escolaclasse 03 do Paranoá, onde frequentemente estamos à mercê da disponibilidade 

da escolaque nosrecebe. 

A organização em ciclos permite que os alunos com baixo desempenho 

tenhamum tempo maior para a reorganização de sua aprendizagem. A recuperação 

processualse dá a partir de reagrupamentos, projetos interventivos e aulas de monitoria. 

Nessesentido o aluno não é retido até o final de cada ciclo, tendo desta forma a 

oportunidadedeserecuperaraolongodeumprocessoquevalorizaotempodeaprendizagemd

e 
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17RevistaPensamentoBiocêntricoediçãonº6. 
18GUIAPRÁTICOOrganizaçãoEscolaremCiclosparaasAprendizagensemseusobjetivosdaorganizaçãoescolarpor

meio dosCiclos,páginas63 e 64.
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cadaindivíduo. 

 
 

8.2 TECNOLOGIASECULTURASDIGITAIS 

 
 

Dentreastecnologiaseaculturadigitalnoprocessodeensinoeaprendizagem/aquisiçã

o de línguas encontrados no CIL 01 do Paranoá destaca-se autilização de material 

didático interativo, adotado nos cursos de espanhol, francês 

einglês,que,quandoprojetado,alémdepropiciarrapidezeharmoniaestéticanasapresentaçõ

esdeaula,aindapossibilitam oacompanhamentodomaterialdidático(livro) para 

aquelealuno quenão temcondições financeirasde adquirí-lo. 

AplataformadigitalGoogleSaladeAulacomeçouaserutilizada,compulsoriamente, em 

todas as turmas a partir de junho de 2020 como adaptação ao ensino não presencial. 

Os professoresreceberam formação da EAPE para usar as diversas ferramentas digitais 

e pedagógicasdoGooglepara o ensinoà distância,em razão do 

isolamentosocialprovocado pelacrisesanitária doCOVID-19. 

Em 2020 a porcentagem de alunos que acessaram a plataforma é de 

aproximadamente 87%, já em 2021 a estimativa  desta porcentagem seja de   

Muitos sites, blogs, apps, redes sociais e plataformas digitais são 

acessadasdurante as aulas para proporcionar aos alunos jogos e atividades lúdicas que 

aliamaprendizagem e diversão. Ademais, estes recursos permitem o contato dos 

aprendizescommateriaisautênticosdalíngua-

alvo:músicas,trailers,filmes,séries,artigos,clippings,etc. 

A plataforma de jogos educativos Kahoot e o aplicativo de aprendizagem 

atravésdamúsicaestrangeiraLyricstrainingsedestacamcomoosmaisusadospelosprofessor

es emonitores nosanos de2019, 2020e2021. 

Neste contexto de ensino remoto, uma média aproximada de 60 alunos por 

semestre, fizeram uso do material impresso, por não ter acesso a internet. Este material  

foi distribuidos quinzenalmente na própria escola. 

As 12 salas de aula são equipadas com recursos (hardware) que maximizam 

oensinocomunicativo.Projetores,amplificadoresecaixasdesom permitem oinput(insumo) 

necessário para o desenvolvimento da habilidade de compreensão oral. Por causa 

daparceria com a Embaixada do Japão, a sala de referência do japonês conta comseis 

computadores desktop e demais equipamentos que os acompanhame as duas salas de 

aulas possuem um projetor de imagem de altíssima resolução e uma tela de projeção 

cada. Para o usoexclusivodo japonêsexistemaindadoisnotebooks,duas impressoras, 

canetas lasers, microfones sem fio, entre outros. 

Em 2020 o CIL 01 do Paranoá,  como os demais CILs receberam autorização 

para pagamento de serviço de internet pelos recursos do PDAF. O que até então nao 
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era possível e deixava ousodos recursostecnológicoslimitadosou semuso. 
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8.3 ESTRUTURADOCURSO 

 
 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas dos Centros Interescolares de 

Línguas(CILs) - 2019,os CIL do DF atendem os estudantes em dois currículos a partir 

da formade ingresso: os estudantes que iniciam do 6º ao 9º ano seguem o currículo 

Plenocompostodetrêsciclosdeaprendizagem.JáosestudantesdoEnsinoMédiosubmetem-

seaocurrículovoltadoparaseuperfiletáriodenominadodecurrículoEspecífico. 

 
8.3.1 APRESENTAÇÃODAESTRUTURADOCURSO 

 
 

O acesso aos CIL pelos estudantes do ensino regular da SEEDF começa a 

serofertado a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Quando há vagas 

remanescentes,essaspodemserofertadasàcomunidadeemgeral(Lei5.536/2015),escolariz

adaouemprocesso de escolarização, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, 

observando oscurrículos(Pleno ouEspecífico)eas propostas pedagógicas dosCILs. 

Oscursossãoorganizadosemciclos,divididosporcurrículos,conformeoníveldedesem

penhoehabilidadesdefala,compreensãoauditiva,leituraeescritadesejáveisnalínguaestrang

eira,segundo tabelaabaixo: 

 

 
Asaulasnoperíodonoturnopossuem 

aduraçãode80(oitenta)minutoseasdodiurnode100(cem)minutos.Podemocorrerduasvezes

porsemanaounamodalidadede aulas duplas, um dia por semana, de acordo com a 

organização semestral da escola.Sabemosque,deacordocom ametodologiadeensinoe 

com oprocesso 

deaprendizagempróprioparalínguas,adisciplinaLEMéadequadamentetrabalhadacomumn

úmeroreduzidodeestudantesemsaladeaula,preferencialmentequenãoseja 

superiora 18(dezoito). 

Currículo Pleno (12 

semestres)Ciclo 1: Períodos 1A, 1B, 

1C, 1DCiclo 2: Períodos 2A, 2B, 2C, 

2DCiclo 3: Períodos 3A, 3B, 3C, 

3DCurrículoEspecífico(6semestre

s)Ciclo1: PeríodosE1,E2,E3 

Ciclo2:PeríodosE4,E5,E6 
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O curso de línguas dos CIL, em seu Currículo Pleno, terá duração de 6 anos 

(12semestres)parao estudanteque ingressounonível1A,de5 anosparao quemadentrou o 

nível 1C e de 3 anos para aqueles que iniciaram no currículo Específico.Serão 

oferecidos cursos e projetos interventivos como partes integrantes do currículo daescola. 

Esses cursos/projetos terão caráter complementar na formação do estudante doCIL 

(matriculado e egresso), com a devida certificação quando de sua finalização, 

deacordocoma leifederal9.394/96,art.39,normatizadapeloDecreto 5.154/04. 

O papel principal desta Instituição de Ensino é, portanto, levar o estudante 

aconstruir e aprofundar seu conhecimento para que possa ler, escutar, falar e 

escreverem, pelo menos, duas línguas, a fim de contribuir com o seu processo 

emancipatório,como acessoaomundodotrabalhoeà formaçãoparao 

exercíciodacidadania. 

Além disso, acreditamos ser fundamental que o estudante tenha clara a ideia 

dequeénecessáriodedicar-

seaosestudosdemodoracionaleeficaz,afimdeelevarasuaautoestima,promoverodesenvolvi

mentohumanoetambém honraro investimentopúblicovoltadoparaele. 

 
8.4 PLANODEAÇÃODACOORDENAÇÃOPEDAGÓGICA 

 
 

No nosso cotidiano escolar temos as coordenações coletivas, individuais e 

poráreadeidioma.AsCoordenaçõesPedagógicaspossibilitamaconstruçãodasatividadespe

dagógicasdoCIL,umaocasiãodereflexãoeplanejamento-sejaindividualoucoletivo-

paraaelaboraçãodeestratégiasvoltadasparaoensino/aprendizagemdelíngua. 

Acoordenaçãoétambémummomentodeformaçãocontinuada,sejainternamente, 

quando professores e coordenadores partilham projetos, 

experiências,materiaispedagógicosou,externamente,quandoosprofessores,coordenador

es,gestoresparticipamde palestras, cursos eoficinas. 

Pretendemos, pois, integrar na medida do possível, a nossa prática 

pedagógicapormeiode umacoordenaçãoconjunta e sistematizada afim de que toda a 

redepública de ensino venha a se beneficiar com nossa experiência, visando sempre 

àqualidadedoensino,principalmentenoqueserefereàassimilaçãodenovasmetodologiase 

tecnologias noensinode Línguas. 
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PLANODE AÇÃO/ORGANIZAÇÃODOTRABALHOPEDAGÓGICO –OTP–COORDENAÇÃOPEDAGÓGICA–2022 
 

 

 
OBJETIVOSESPECÍFICOS 

AÇÕES/ES

TRATÉGIAS 

PARCERIAS

ENVOLVIDAS 

NASAÇÕES 

 
PÚBLICO 

CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃODAS

AÇÕES 

- Participar da 

atualização,implementaçãoeavalia

çãodoPPP. 

 

- Auxiliar no planejamento 

eorganizaçãodeprojetosescolarest

emáticoseAPCs. 
 

- Discutir e refletir 

juntamentecom o corpo docente 

as 

práticaspedagógicasparaoproce

ssodeensino-aprendizagem. 

 

- Auxiliarnaconfecçãode

materiaisdidático. 

 

- Auxiliar a equipe gestora 

naconfecção de avisos e 

formuláriospara facilitar os 

procedimentospedagógico-

administrativos. 

 

- Avaliarmateriaisdidáticos(l

ivros) adotados. 

- Reunircomoc

orpo 

docenteseman

almentenasco

ordenaçõespe

dagógicascole

tivas e 

poráreas. 

 

- Leituraediscuss

ão 

daescolaemciclo

s. 

 

- Análisecompa

rativa 

dosmateriaisimp

ressosevirtuais. 

 

- Leitura 

ediscussões 

detextos 

sobre 

-

Coordenadores

e professores; 

 

-Direção; 
 
-

Representantes

deeditoras; 

-Cursos 

daEAPE; 

 

-CursosdaUNB. 

- Alunos; 
 
- Professo-

res; 

 

- Coordena-

dores. 

- Início 

decadasem

estreletivo 

naSemanaP

edagógica. 

 

- Aolongodo

ano. 

- Reflexão do 

fazerpedagógico, 

tomada 

deconsciênciaeassimfaz

er o replanejamento eo 

ajustamento do 

planodetrabalho. 

 

- Discussãoemgrupo. 
 
- Avaliação 

emprocesso. 

 

- Autoavaliação

semanal. 

 

- Feedback 

dosenvolvidos. 
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- Analisar e discutir o 

MarcoComumEuropeudeReferê

ncia. 

- Analisarediscutirmétodosdee

nsinoeavaliação. 

 

- Planejar pedagogicamente 

eornamentarosmuraisdaescolad

eacordocomastemáticasdosidio

mas. 

 

- Organizar 

oseventosediscutircomaequiped

ainstituição. 

 
- Receber, orientar, encaminhar 

alunos, pais ou seus 

responsáveis com problemas 

pedagógicos, ou de qualquer 

espécie, que venham atrapalhar 

o desempenho escolar, e o 

desnvolvimento emocional ou 

social deste aluno. 

 
- Reorganizar e adaptar o 

curriculo e materiais para a 

recomposição das 

aprendizagens pós-pandemia, 

como também as lacunas 

deixadas nos níveis de “não 

métodos 

eestratégias 

deavaliaçãodedi

versos 

autores,entreele

sAlmeidaFilhoeG

ladys 

QuevedoCamarg

o, deacordo com 

asDiretrizesdeAv

aliação 

daSEEDF. 

 

- Juntamente 

com a direção e 

o SOE fazer 

escuta ativa e 

buscar meios 

para superação 

dos problemas 

através de 

projetos 

interventivos ou 

entidades 

parceiras  

 

- Promover e 

participar de 

discussões sobre 

recuperação 

processual e 

cursos de 
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retenção” de cada ciclo. formação 

continuada. 



29 
 

8.5 ORGANIZAÇÃODOTRABALHODAORIENTAÇÃOEDUCACIONAL 

 
 

A significativa evasão escolar que se observa no decorrer do semestre 

letivoreflete graves causas e consequências. Se por um lado, o aluno perde a 

motivação, omeio de transporte “não ajuda”, o tempo necessário para o estudo não é 

suficiente, aautoestima em aprender “enfraquece”, a segurança de poder fazer e 

concluir o curso 

éfalha,poroutrolado,aescolaperdealunosmatriculadoseosalunosnãocontemplados(aquel

es quesecandidataram aumavaganoCILmasnãoforamsorteados pelo sistema e, por 

isso, não puderam se matricular na escola), perdem 

achancedecursargratuitamenteuma(oumais,comosegundaopção)línguaestrangeira 

moderna, conforme apregoa os PCNs: “O ensino de uma língua estrangeirana escola 

tem um papel importante à medida que permite aos alunos entrar em contatocom 

outras culturas, com modos diferentes de ver e interpretar a realidade.” (1998: p.54) 

 
PLANODEAÇÃODAORIENTAÇÃOEDUCACIONAL-2022 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos 
Avaliação/ 

Indicadores 
Responsáveis 

-

Geral:reduzirsignifi

cativamenteaevasã

o escolar doCIL 01 

do Paranoádurante 

ossemestresletivo. 

-

Específicos:1.Esti

mular aautoestima 

dosalunos;2.Favore

cer 

umambienteagradá

vele harmônico 

deconvivênciaetroc

a; 

 

3. Aproximar 

afamíliadaescola; 

- Juntamentec

om o 

projetointerven

tivo e 

amonitoriaredu

zirem25%a 

retenção 

porbaixorendi

mentoeacada 

semestreletivo

. 

 

- Zerar o 

Indicede 

evasão 

porfaltasinjustif

icadas. 

1. Recebimentoda

relação de 

alunoscom 4 

(quatro)faltas, os 

diasfaltados, por 

turmaeporprofesso

r; 

 

2. Coletadostelefo

nes e dosnomes 

dos paise/ou 

responsáveispelo

s alunosfaltosos; 

 

3. Contatotelefôni

co 

comresponsáveis 

e/ouencaminham

entodeSMSao 

telefonecelular 

- Devolutiva 

dosprofessores 

àOE, em 

reuniãode 

coordenaçãocol

etiva 

dosprofessores,

acerca 

dapresença 

(ouretorno) 

dosalunos 

cujospais 

e/ouresponsáve

isforamcontacta

dospelaOE. 

-

Comunidade

escolar, 

 

-

Orientadore

ducacional, 

 

-

Gestores,super

visores,coorde

nadores,profes

sores 

emonitores. 
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4. Resgatarestuda

ntesdesmotivados 

quenão 

comparecemàs 

aulas do 

CILrealizandoparc

erias, 

projetoseintervenç

ões; 

 

5. Acompanharal

unos 

queapresentem, 

ouquesesuspeita

que 

apresentem,abus

os, maus-tratos, 

abandono,deslei

xo, entreoutros. 

 

6. Organizar 

eventos e 

atividades que 

abordem o tema 

da cultura da paz 

com a finalidade 

de promover a 

boa convivencia 

entre estudantes 

e escola. 

 
 

7. Durante o 

semestre letivo 

com um dia de 

culminancia.  

 

cadastrado 

nasecretaria; 

4. Orientação 

ealerta aos pais 

ealunos quanto 

àperda de 

conteúdoe a 

possibilidadede 

retenção porfaltas; 

 

5. Informaçãosobr

e o serviço 

demonitoria 

oferecidono CIL 01 

doParanoá; 

 

6. Esclarecimentos

sobreosbenefícios

advindos 

daaprendizagem 

dalíngua 

estrangeiramodern

a; 

 

7. Registro 

dasações na 

ficha daOE; 

 

8. Comunicação

aos 

professores,viafi

cha daOE. 

 

Os 

recursosnecessári

os para 

arealização 

desteplanodeação

são: 

 

-Acesso aos 

dadosdos alunos 

nasecretaria; 

. Telefone 

compossibilidad

e deenvio 

demensagensvi
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a 
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  SMS; 

 
- Ficha própria 

daOEna 

qualoprofessorrel

acionará, 

porturma, o 

nomecompleto do 

alunoeosdias 

faltados; 

 

- Local 

apropriadopara 

possívelatendimen

toindividualizado 

aospais. 

 
- 6. Palestras, 

discussoes, 

festivais 

  

 
 

8.6 RELAÇÃOESCOLACOMUNIDADE 

 
 

A democratização da educação só é possível se a escola abraçar a 

comunidade,éumprocessodereciprocidade,emqueépossívelaproximarasatividadespeda

gógicas à realidade dos estudantes. Ao trazer o seu cotidiano para dentro daescola, o 

estudante estabelece uma relação de conhecimento e autoconhecimento. Apartir desta 

descoberta, a escola consegue abordar a 

identidadedoindivíduoeoestudanteconsegueseperceber,conseguetransformarumacomp

etênciaemhabilidade.Visandoarelaçãoescola-

comunidade,oCILParanoátembuscadoodiálogoconstantecomacomunidade,compartilha

ndodecisões. 

Uma das pontes entre comunidade e o CIL Paranoá é o Conselho Escolar o 

qualdesempenha papel fundamental na caracterização da gestão democrática, por ser 

umainstância deliberativa que, não só julga recursos, mas também se dispõe a ouvir 

críticasesugestõesdetodoequalquermembrodacomunidadeescolar.Pelaabertura,imparci

alidade,ecompetêncianasaçõesémaisum espaçoparaoexercíciodademocracianaescola. 

Uma das funções mais importantes do Conselho Escolar será zelar pelo 

fielcumprimento do calendário letivo e da Proposta Pedagógica de nossa escola, ou 

seja,garantir que todos os estudantes tenham acesso às aulas e aos eventos que 

compõemacargahoráriasemestral. 
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Comoqualquercentrodeproduçãodeconhecimentoecultura,queremos 
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também compartilhar o espaço escolar com os vários segmentos da comunidade, 

osquaisdevemencontrarnoCILumafontedeencorajamento,participaçãoeenriquecimentoh

umano.Destarte,oCILParanoápromoverácursos,oficinasdetrabalho, palestras, festas, 

comemorações e mostras de vídeo em parceria com aAPAM,(Associaçãode Pais 

eMestres,aindaem fasede elaboração),com outrosCILs, embaixadas, instituições 

privadas de ensino de Línguas, profissionais liberais,amigos da escola e outros, com 

vistas à integração comunitária, ao aperfeiçoamentodosprofissionais deeducaçãoe 

àresoluçãode problemascomuns. 

 
9. ESTRATÉGIASDEAVALIAÇÃO 

 

Para quê e por que avaliar? Quem deverá ser avaliado? Como e que 

critériosdevemos levar em consideração para avaliar? A avaliação faz parte do 

processo deaprendizagem, não com o intuito de pontuar ou quantificar, mas sobretudo 

visando omelhoramento do processo, o foco está no como se aprende, como se 

ensina, qual amelhor maneira de alcançar a aprendizagem do estudante, quais outros 

meios quepodemosusarparaatingira realidade dosnossosestudantes. 

A SEEDF trabalha com três níveis de avaliação: aprendizagem,institucional eem 

largaescala.No processoformativotodossão 

avaliados:escola,professores,gestão,estudantes,pais,comunidade,servidores.Asprincip

aisferramentasdaavaliação formativa são a autoavaliação e ofeedback (retorno). Ao 

criarmos essemomento de reflexão sobre o nosso fazer, seja enquanto professores ou 

estudantes,colocamo-nosdiantedocaminhodamudança,detudooquejáfoifeitodo 

quepodemos melhorar, de quais aspectos podem ser readaptados e dos que devem 

serabandonados.Todosessespontosdevemseralinhadosnofeedback,queseapresentaco

moprincipalagenteparapropiciar amudançaquesequeralcançar. 

Todas escolas públicas do DF a partir de 2008 devem, de acordo com a Leinº4036 

de 25 de outubro de 2007, no seu art. 2º, item V, “assegurar o processo deavaliação 

institucional mediante mecanismos internos e externos, a transparência deresultadose 

aprestação decontas àcomunidade. 

Toda escola precisa ser avaliada para que possa expandir sua oferta, elevar 

suaeficácia institucional e efetividade acadêmica e social, aprofundar seus 

compromissos eresponsabilidades sociais das instituições de educação básica, por 

meio da valorizaçãode sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferençaeà diversidade, daafirmaçãoda 

autonomiaedaidentidadeinstitucional. 
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Os pilares da avaliação institucional são a visão de totalidade, a 

participaçãocoletiva,oplanejamentoeoacompanhamento.Oprimeiroreflexodavisãodetotal

idade é a formulação do Projeto Político Pedagógico da escola, saber o que a 

escolapretende.Nestecontexto,aparticipaçãodacomunidadeescolarvisarádiscutiredelimit

arotipodeeducaçãoaserdesenvolvidonaescola,efetivandoaçõesnecessáriasàstransform

açõesorientadaspelodesejodeconstruiraescoladequalidade para todos. Nossa sugestão 

é a de que o planejamento e acompanhamentoda avaliação institucional sejam 

articulados por grupos de trabalho com representaçãodossegmentos ou mesmo 

peloConselhoEscolar. 

Nossosobjetivos,portanto,aoavaliarserão: 

 

 Diagnosticaraeficáciadainstituição; 

 Refletirsobreosignificadodasatividadesefinalidadespropostas; 

 Identificar aspectos positivos e limitações, bem como causas

econsequências; 

 Oferecerinformaçõesquesubsidiemoplanejamento,favorecendoasaçõesne

cessáriasaodesenvolvimento dosprojetospropostos; 

 Fortalecerasrelaçõesdecooperaçãoentreossegmentos; 

 Sensibilizarossegmentossobreaimportância

daavaliaçãocomoinstrumento de melhoria daqualidadedaeducação; 

 Consolidaraavaliaçãocomoprocessocontínuo. 

 

A proposta de processo avaliativo discutida e aceita pela comunidade 

escolarserá realizadoemtrês etapasdistintas: 

 
 Preparação,planejamentoesensibilização. 

 Levantamentodedadoseautoavaliação. 

 Relatório,análisedosdadosebalançocrítico. 

 

OsCILs,comointegrantesdaredepúblicadeensinodaSEEDF, 
devem pautar-se pelo que preconizam as Diretrizes 
deAvaliaçãodestaSecretariaeasorientaçõesespecíficasconstantes 
nestas Diretrizes Pedagógicas em relação a como aavaliação 
formativa se concretiza no ensino de línguas ofertadonessas UEs. 
Por isso, os CILs deverão desenvolver um 
processoavaliativoreflexivoecomfoconaaprendizagem.(DiretrizesPe
dagógicasdosCentrosde Linguaspág.56) 

Nãopodemosperder  devistaqueosresultadosdoprocessodeavaliação 
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institucional devem ser utilizados para aperfeiçoar a Proposta Pedagógica da escola 

etambém para promover a integração da escola junto à comunidade pelas ações 

dereciprocidade. 

Atébempoucotempoatrás,eracomumentreasescolasoexercíciodaavaliaçãodemod

oafinalizarumaetapadoprocessodeensino-

aprendizagem.Hoje,noentanto,apartirdoquesepreconizaasDiretrizesPedagógicasdosCe

ntrosInterescolares de Línguas, entende-se que “ a concepção de língua norteadora 

daspráticas de ensino é a de que língua é comunicação, portanto, a avaliação 

deverácentrar-senacapacidadedeusodalínguapelosestudantessob   

umaperspectivareflexiva,valorizando   o   caráter   criativo   e   a   circulação   

autônomana língua-alvo”. 

Nãopodemosperderdevistaque,pelofatodeasmudançasparaumaavaliação 

processual e emancipatória serem lentas, é preciso combater no dia a dia, 

aspráticaspunitivaseredutorasdasdimensõesdeordemintelectualeafetivadoestudante. 

Umanovaabordagembaseadanoacolhimentodoestudanteenocuidadocoma sua 

aprendizagem, na necessidade de incorporação da dimensão ética ao processode 

avaliação, ainda hoje é discutida em nossa escola, mas já nos trouxe a conquista 

dediversificar as práticas de trabalho docente a fim de oportunizar situações exitosas 

deaprendizagem. Decidimos, por exemplo, experimentar ametodologia de ensino 

deLínguas de forma lúdica e da sensibilização para as criançasdos 6º e 7º anos 

doensino fundamental, por se tratar de uma dinâmica mais leve e intermediária entre 

osconteúdos concretos e abstratos. Nesta perspectiva, além do estudante e de seus 

pais,o professor e toda a escola também são avaliados, ou seja, aavaliação se 

tornainstitucional. 

A responsabilidade, então, de tomar as decisões para a melhoria do 

ensinopassa a ser de toda a comunidade. Ou seja, o baixo rendimento do estudante 

deve seranalisado e as estratégias para que ele aprenda devem ser pensadas pelo 

professor,juntamente com a direção da escola, a coordenação pedagógica e a família 

(Leal etalli.2006,p.100 e101). 

Um dos pressupostos da avaliação institucionalé que todos os segmentos doCIL 

Paranoá assumam uma postura reflexiva de modo a redimensionar os 

processosavaliativostantonofazerpedagógicoquantonagestãoescolar.Estamudançaédin

âmicaepretendeharmonizar oplanejamento,oensino e aavaliação. 
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Segundo    as     Diretrizes     de     Avaliação     da     SEEDF     

“naavaliaçãoformativa,estãoasmelhoresintençõespara   acolher,   apreciar   eavaliar 

oque seensina eoque seaprende”. 

Porémnãoépossível 

noslivrardetodososconceitosdeavaliaçãobaseadosempráticas seletivas, classificatórias, 

punitivas e excludentes se tais práticas continuamcomuns no meio social, nos 

concursos, vestibulares, PAS, ENEM, SAEB e outros. Hánecessidadedese 

imprimirtambém aavaliação interna, queconsidereocontextosocial no qual a escola está 

inserida, as condições da escola para uma aprendizagemrelevante, os mecanismos 

utilizados na gestão democrática da escola, e a comparaçãodosseus 

própriosindicadores. 

Umagrandedificuldadeencontradapelosdocenteséadeabolirentreosestudantes a 

cultura do ganho de nota. É muito difícilconduzir o estudante a seautoavaliar com 

discernimento e propriedade quando percebemos que eles tambémtêm 

anecessidadede quantificaraavaliação, atéparaseeximirdefazê- lacasocreiamnão 

“valerapena”. 

A superação de muitos problemas presentes nos processos de 

avaliaçãodeaprendizagemeinstitucionalfoipossibilitadapelaimplementaçãodagestãodem

ocrática, via Conselho Escolar. Nas reuniões do Conselho, bem como nas sessõesde 

coordenação, discutiremos e planejaremos soluções, ao mesmo tempo em 

queavaliaremos as ações voltadas à melhoria do CIL Paranoá. O encaminhamento 

dealternativas que resolvam os conflitos se sustentará no diálogo e na participação 

efetivade todos os segmentos da comunidade escolar, no respeito às normas 

coletivamenteconstruídaspara osprocessosdecisóriose noacesso àsinformações. 

Para que haja sucesso na execução dos projetos, algumas estratégias 

serãofundamentais,comoacomunicaçãoeficiente,comenunciadosfacilmentecompreendi

dos,aadesãovoluntária,conscienteeabrangenteaoprojeto,aresponsabilidade 

compartilhada como fator basilar da qualidade do projeto e o plenoconhecimento de 

todos e recursos financeiros disponíveis. No início, quando se 

falaráaosestudantessobreavaliaçãoinstitucional,muitosacreditarãosetratardeuma“prova”

. Uma das características mais importantes na gestão democrática realizada 

viaConselhoEscolar seráatransparêncianasintenções,narealizaçãoe naavaliação. 

Paraenfrentar problemasligadosà avaliaçãodaaprendizagem,precisamoslevar 

professor e estudante a refletirem sobre suas práticas e os resultados, 

sobretudoqualitativos,alcançados,proporcionandoaelesamotivaçãoeascondiçõesestrutu

rais 
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necessáriasparareduziradependênciadasmetodologiasinstituídas.Quantoaosoutrosseg

mentosdacomunidadeescolar,precisamosenxergarnapropostapedagógicaumaoportunid

adededefiniropapelestratégicodaescolanaeducação. 

Nossapropostadeintervençãopararecuperaçãoparalelaecontínuadosestudantes 

com dificuldades baseia-se principalmente no atendimento individual ou 

empequenosgrupos,pelopróprioprofessore,havendonecessidade,tambémpeloscolegas 

de equipe da LEM. Esse atendimento extraclasse deverá primeiramente levar 

oestudanteàautonomiadeestudos.Paraqueissoaconteça,énecessáriohaverenvolvimento 

de todas as partes interessadas: o próprio estudante, seus familiares, oprofessor 

eaescola. 

A fim de superarmos as situações de fracasso escolar, devemos também 

refletirsobre os modelos de avaliação propostos e sua finalidade, comparar a proposta 

deavaliaçãoeosdiversosObjetivos deAprendizagemque o currículoprevê. 

Para superar oimobilismodacomunidade escolar eavisãoutilitaristadeescola, 

aproveitaremos as reuniões com os servidores, as reuniões bimestrais com ospais e 

estudantes e também as reuniões dos órgãos colegiados para 

compartilharresponsabilidades por eventuais perdas e fracassos acumulados. Com isso 

o conceitodegestãodemocráticaserá construídodiariamente. 

Ainda que o foco do fazer pedagógico esteja nos sujeitos da educação escolar, 

épreciso avaliar a responsabilidade dos estudantes e suas famílias, bem como o 

deverdo Estado e da sociedade para com a educação. De acordo com Souza et al. 

(2005),em seu artigo Avaliação Institucional: a avaliação da escolacomo instituição, 

devidoaos limites de autonomia que tem a escola em relação ao Estado e a sua 

avaliaçãorealizada como processo de controle, é preciso reconhecer aí a avaliação da 

escola eda política educacional que lhe dá sustentação. Portanto, o controle social na 

escola étambémocontrole dasociedade sobreaatuação doEstado. 

De modo geral, a avaliação institucional contribui para refletir sobre a 

mudançada concepção da avaliação, o exercício da gestão democrática, a efetiva 

participação ea consolidação da identidade da escola. Outro benefício é provocar a 

participação 

dacomunidadeeapercepçãodanecessidadedoenvolvimentodosagentesescolaresdos 

diversos segmentos na tomada de decisão. Nessa perspectiva de participação,todos os 

agentes da escola são igualmente importantes para o bom funcionamento dainstituição 

e todos podem contribuir e são responsáveis pela melhoria da educaçãoofertada. 

http://moodle3.mec.gov.br/unb/file.php/1/gestores/planejamento/pdf/u2_eixo2_2.pdf
http://moodle3.mec.gov.br/unb/file.php/1/gestores/planejamento/pdf/u2_eixo2_2.pdf


39 
 

Fernandes (2002, p.140) propõe umaanálise bastanteconclusiva a respeitoda 

articulação e dinamização do trabalho pedagógico da escola pelo instrumento 

daavaliaçãoinstitucional.Aescolaquepassaporumprocessoavaliativosérioeparticipativode

scobresuaidentidadeeacompanhaasuadinâmica.Muitacoisaaprende-se com esse 

processo. Mas o que fica de mais importante é a vivência de umacaminhada reflexiva, 

democrática e formativa. Todos crescem. Os dados 

coletadosmudam,masavivênciamarcaavidadaspessoaserenovaesperançaseocompromi

sso com um trabalho qualitativo e satisfatório para a comunidade escolar 

eparaasociedade. 

De acordo com o Currículo em Movimento da SEEDF, a avaliação 

formativa,tambémdenominadaavaliaçãoparaaprendizagens,visaavaliaroconhecimentoa

dquirido pelos estudantes com foco na aprendizagem contínua. Sob essa 

perspectivaavaliativa, o professor também deve intervir pontualmente ao perceber 

dificuldades deassimilaçãodoconteúdoporpartedosdiscentes.Deve-

se,ainda,trabalharnosestudantes a ideia de que o conhecimento perpassa uma nota 

obtida em avaliações.Estes não devem estudar apenas para passar para o próximo 

nível, mas devem simentenderaaprendizagemcomo umprocesso emsi. 

Apropostadeavaliaçãoformativainsere-senocurrículodaSEEDFsemnegligenciar o 

aspecto quantitativo das avaliações. Em se tratando do regime semestraldos Centros 

Interescolares de Línguas, os estudantes devem ser avaliados em 

umaescalade0a10(nos nívei de retenção) e em escala de 5 a 10 (nos níveis de não retenção) 

emdoisbimestres.Aofinaldosemestre,gera-seumamédiacomestasduas notas obtidas. 

Além da nota gerada no sistema, é importante que os estudantessejam avaliados 

através de um Relatório de Avaliação Individual no qual estes sãodescritos nas suas 

habilidades no idioma bem como em outros quesitos tais 

comodisciplina,pontualidade,participação eassiduidade. 

Pode-sepensarqueapontuaçãogeradasecontrapõeàperspectivadaavaliação 

formativa. Entretanto, a avaliação formativa não visa a extinção de 

notas,significasimqueasavaliaçõesserãorealizadasdeformacontínua,perpassandotodoop

rocessodeaprendizagem.Segundo(HADJI,2001),nãosãoosinstrumentos/procedimentosq

uedefinemafunçãoformativa,masaintençãodoavaliador,no caso,o docente, eo uso que 

fazdeles. 

Seguindoestaperspectiva,oCIL01Paranoáprezaporatividadesformativasque 

contemplem contextos de uso prático da língua estudada. Além disso, almeja-se 

aaplicaçãodeatividadesnasquaisashabilidadesdeescrita,fala,leituraeescutasejam, 
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semprequepossível,elaboradasdeformaintegrada. 

Oprocessonaturaldaaquisiçãodalínguamaternanãoseparaasquatrohabilidades 

supracitadas. Dessa forma, entende-se que a aprendizagem de uma línguaestrangeira 

deva seguir este mesmo fluxo. Afastando-se de pressupostos 

behavioristasquetantodominaramoensinodeidiomas,osdocentesdestaescolaelaboramati

vidades que coloquem os estudantes em contextos reais de utilização da língua-alvo.O 

foco das avaliações direciona-se para abordagens significativas do idioma, comênfase 

em aulas de abordagem comunicativa. Como preconiza Leffa (1988), “o uso 

delinguagem apropriada, adequada à situação em que ocorre o ato da fala e ao 

papeldesempenhadopelosparticipantes,éumagrandepreocupaçãonaAbordagemComuni

cativa. 

Utilizando-se de avaliações formativas, os docentes desta escola entendem 

queos conhecimentos adquiridos pelos estudantes não são mensurados apenas 

através deavaliações pontuais e tradicionais como ainda é praticado em 

algumasescolas naforma da semana de provas, na qualos estudantes são informados 

que 

deverãoestudardeterminadoconteúdoparaatingirumamédia.Oconhecimentodevesermen

surado diariamente e não apenas através de instrumentos tradicionais como 

testesescritos. Uma conversa informal com o estudante, por exemplo, utilizando-se da 

língua-alvo,évistonaperspectivadaavaliaçãoformativacomoummétodoválidodeatribuição 

de notas. Os professores do CIL 01 Paranoá, tendo ciência dessas 

diretrizes,procuramorganizarsuasavaliações demaneira diversificadaecontínua. 

Avaliaréumaferramentadeextremaimportânciadosprofessorestendoemvista que 

os auxilia na verificação da eficácia ou ineficácia da sua metodologia deensino. Não se 

deve considerar, entretanto, que a dificuldade de aprendizagem 

doestudantesedevaunicamenteaumametodologiainadequada.Cadaestudanteaprendee

mumritmodiferente,sendo,portanto,extremamentenecessáriaaintervençãodidáticanocas

odeestudantescomdificuldadedeassimilaçãodeconteúdo. Tal intervenção é feita pelos 

professores do CIL 01 Paranoá às sextas- feirasemturno contrárioao que 

oestudanteestudana escolaregular. 

Para maior êxito na aprendizagem de uma língua estrangeira, os 

professoresdesta escola sempre enfatizam a importância dos responsáveis no 

acompanhamentodas atividades dos estudantes. Muitos destes se questionam como 

podem auxiliar seusfilhos na execução de tarefas em uma língua estrangeira, 

entretanto, se a tarefa 

decasaforumaextensãodoquefoiaprendidoemsala,opróprioestudanteterá 
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autonomia para instruir o responsávelsobreo que deve ser feito no exercício. 

Oresponsável, por sua vez, poderá entender o que está sendo demandado do 

estudante,acompanhando-o na resolução da atividade proposta pelo professor. 

Autonomia doestudante e repartição de atribuições entre professores e responsáveis 

são elementosfundamentaispara obomdesempenho das avaliaçõesformativas. 

A estratégia de avaliação, tendo em vista o ensino a distâcia em 2020 e 2021, tem 

sido adaptada segundo o documento ORIENTAÇÕES À REDE PÚBLICA DE ENSINO 

PARA O REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS   

(Edições 2020 e 2021). Nos níveis de não retenção (intra-ciclo) os professores foram 

orientados a agirem com flexibilidade nas faltas e presenças indiretas. Entende-se por 

presença indireta, em um primeiro momento, a entrega de atividades pelos alunos e em 

um segundo momento nos acessos e interações na plataforma, como também na 

busca de material impresso. Quanto aos níveis de retenção (final de ciclo) os 

professores aproveitaram todas atividades desenvolvidas durante as participações nas 

video-conferências, nos meets, whatsapp e atividades devolvidas pelos alunos para 

composição de notas. 

 
9.1CONSELHODECLASSENAAVALIAÇÃOFORMATIVA 

 
 

O Conselho de Classe é instrumento fundamental no que tange à 

avaliaçãoformativa.Éneleondeseencontraespaçoparadiscussãodemecanismosfomentad

ores deste tipo de avaliação. O CIL 01 Paranoá reúne seus docentes emConselhos de 

Classe realizados bimestralmente às quartas-feiras. Nesses dias, emespecial, são 

discutidas as abordagens pedagógicas e as intervenções necessárias aomelhor 

rendimento dos estudantes. Os professores dos quatro idiomas interagem 

comseusparespartilhandodesuasestratégiaseatividadesemsaladeaula.Prioriza-

seessainteração visando a coerência de conteúdo, evitando-se assim que 

estudantesquetroquemdeturmasintam-

sedeslocadosquantoaoconteúdodado,poisentende-sequeadidática 

decadaprofessorédiferente,entretanto oconteúdo ministrado em cadaníveldeveser o 

mesmo,por meiodeementasconstruídascoletivamente. 

Ao final, todos os docentes compartilham de suas deliberações para que 

hajauma visão macro do projeto pedagógico em curso na escola. O Conselho de 

Classe 

éfrutodagestãodemocráticadoensino(Leinº4.751/2012)e,dessaforma,devetersuas 

deliberações estendidas aos representantes de pais ou responsáveis, 
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estudantesapartirdo6ºanoouprimeirosegmentodaEducaçãodeJovenseAdultos,represent

antedacarreira Assistênciaà Educação, dentre outros. 

 
10. ORGANIZAÇÃOCURRICULAR 

 

A estrutura a seguir se apresenta como instrumento norteador para o 

nossotrabalho pedagógico, segue o Quadro de Referência para Aprendizagem de 

Línguasnos CIL19. Os currículos nos CIL baseiam-se em práticas sociais e linguísticas 

quepermitamaosestudantesodesenvolvimentodesuacompetênciacomunicativa,sobretud

opara autonomia. 

 

19OquadrofoiretiradodasDIRETRIZESPEDAGÓGICAS DOSCENTROSINTERESCOLARESDELÍNGUAS(CIL) de 
2019. 
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CURRÍCULOPLENO 
 

 

CurrículoPleno 

CicloI(Semestres Letivos-1A/1B/1C/1D) 

Objetivos deAprendizagem  

CompreensãoeProduçãoOral Compreensãoe 

ProduçãoEscrita 
Sugestões detemas 

 Reconhecerpalavraseexpressõ

es 

simplesrelativasasimesmoeasu

afamília. 

 Comunicar-

secomoauxíliodoInterlocutorna 

formulaçãodamensagemque 

desejaexpressar. 

 Compreendernomesconhecido

s,palavrasefrasesmuitosimples

,em: 

 avisos,cartazesoufolhetos. 

 Perguntarerespondersobre 

 assuntosconhecidosourelativo

saáreasdeinteresseimediato. 

 Lerparágrafoscurtos. 

 Utilizar palavrase 

expressõesparafalardesimesmoe

desuafamília. 

 Comunicar-se,comoauxíliodo 

 interlocutor,naformulaçãoda 

 mensagemquedesejaexpressar. 

 ReproduzirperguntaserespostasSi

mples. 

 Compreender   

nomesconhecidos, 

palavrasefrasesem:avisos,cartaze

soufolhetos. 

 Descreverolocalondeviveepes

soasqueconhece. 

 Falardafamília,pessoaseco

ndiçõesdevida. 

 Utilizarformasdetratamentosi

mplesdocotidiano(conversass

ociaisbreves). 

 Falarsobrequestõescomo

:viagens,trabalho,tempoli

vre. 

 Fazereresponderconvites. 

 Lertextoscurtosesimples. 

 Encontrarinformaçõesprevi

síveiseconcretasemtextosd

eusocorrente. 

 Produzirparágrafosc

urtoscominformaçõe

spessoais,taiscomo:

oformulários,passap

ortes,postais  

curtos,perfisvirtuais. 

 Escreverexpressõese

frasessimples,acerca

desipróprioedesuafa

mília. 

 Produziravisos,ca

rtazesemuraistem

áticos. 

 Escrever 

notasemensagenscu

rtasesimples,como: 

cartapessoal, 

respostaaconvites,et

c. 

 Descreverlocais,f

amíliae 

situaçõesdocotidiano. 

 Trocarinformaçõespor

meios 

eletrônicosevirtuais,s

obreaspectosfamiliare

sedocotidiano. 

 Álbumdefamília. 

 Famíliasaoredord

omundo. 

 Famíliaediv

ersidade. 

 Interaçãosocial. 

 Socializaçãovirtual. 

 Identificando

interesses. 

 Explorandocidades. 

 -

Minhacasa,meular

. 

 Minharotina. 

 Minhasprefe

rências. 

 Jogoseletrônicos. 

 Esportes. 
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CicloII(SemestresLetivos- 2A/2B/2C/2D) 

Objetivos deAprendizagem  

Sugestões detemas 
 

CompreensãoeProduçãoOral 
Compreensão 

eProduçãoEscrit

a 

 Dialogaremsituaçõescotidianasrea

is. 

 Pedirinformaçõeselementareseind

icartrajetoselocalizações. 

 Comunicar-

seemsituaçõessignificativasque 

exprimemo 

usodediferentescamposlexicais. 

 Descreverplanosparaofuturopró

ximo. 

 Fazererecusarconvites. 

 Escrevertextosdescritivosecomparati

vos,relativosaexperiências,impressõe

seseuspertences. 

 Relatarrotinas. 

 Escrevertextosnarrativos,re

aisouimaginários. 

 Escreverrelatosdeexperiênc

ias,descrevendosentimento

seemoções. 

 Escrever cartasde 

reclamações,virtuaisounão,taiscom

o:ouvidoria,serviçodeatendimentoa

oconsumidor,cartas de 

leitoresdejornais,revistas,etc. 

 Elaborarcurrículos,cartasd

erecomendação,etc. 

 Escrever 

resumosdecontos,artigos,repo

rtagens, filmes,livros, 

utilizando,inclusive,ferramenta

svirtuais,etc. 

 Escrever tutoriaisnaárea 

deinteresse. 

 Áreasdeinteresse. 

 Exprimirsentimentos. 

 Fazerdescrições 

longasdeaspectoscotidianosda

quiloqueorodeia,porexemplo:a

spessoas,oslugares,umaexperi

ênciaescolaroudetrabalho. 

 Relataratividadespassadaseex

periênciaspessoais. 

 Falardehábitoserotinascoti

dianas. 

 Referir-seaplanoseasua 

organização. 

 Descreveravizi

nhançaelocaliz

açãodeendere

ços. 

 Produzirpequenost

extosexprimindosu

asopiniões,planose

ações. 

 Elaborar  convitese   

justificativasparaare

cusadeconvites. 

 Escreverumtextoar

ticuladosobreassu

ntosconhecidosou 

deinteressepessoa

l. 

 Debatedetemasp

olêmicos. 

 Negociações. 

 Direitoshumanos. 

 Mundosustentável. 

 Transações

comerciais. 

 Gêneroediv

ersidade. 

 Profissionaldes

ucesso. 



45 
 

 

CicloII(SemestresLetivos-2A/2B/2C/2D) 
ObjetivosdeAprendizagem  

Sugestõesdetemas 
 

CompreensãoeProduçãoOral 
Compreensão 

eProduçãoEscrit
a 

 Explicardoquegostaounãoemqual

quercoisa. 

 Fazerdescrições curtas 

ebásicasdeacontecimentosea

tividades. 

 Descreveranimaisdeestimaçãoeo

bjetospessoais. 

 Fornecerinformaçõesconcretasemu

ma entrevista/consulta (porexemplo: 

descrever sintomas a ummédico), 

 porém comprecisãolimitada. 

 Argumentar sobre situações-

problema. 

 Resumir um conto, um artigo, 

umaexposição, uma discussão, 

umaentrevista ou um 

documentário 

edarumaopiniãoaseurespeito. 

 Responderaquestões

sobrepormenores dos 

textosmencionados. 

 Conduzirumaentrevista. 

 Verificar e confirmar 

asinformaçõesrecebida

s. 

 Explicarcomoalgofunciona,d

ando 

instruçõespormenorizadas. 

 Trocar, com alguma 

confiança,informação 

acumulada 

sobrerotinasfamiliareseassuntos

nãorotineirosquepertençamao 

domíniodosseusconhecimentos. 
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CicloIII(SemestresLetivos-3A/3B/3C/3D) 

ObjetivosdeAprendizagem  
Sugestõesdetemas 

CompreensãoeProduçãoOral 
Compreensãoe 

ProduçãoEscrita 

 Apresentar e defender 

suasopiniões em uma 

discussão,utilizando explicações, 

argumentosecomentáriosrelevante

s. 

 Explicar um ponto de vista 

sobreumassunto,equacionandov

antagensedesvantagensdevárias

hipóteses. 

 Construirumacadeialógicadear

gumentos. 

 Desenvolverumaargumentação,d

ando razões a favor de um 

pontodevista ou contraele. 

 Manifestar-se em 

discussõesinformaisem 

contextosfamiliares. 

 Explicar um problema e tornar 

claroque a outra parte, em 

umanegociação,devefazerconcessõ

es. 

 Especular sobre 

causas,consequências,sit

uaçõeshipotéticas. 

 Fazer comentários, 

esclarecerpontos de vista, avaliar 

propostasalternativas. 

 Apresentarhipóteseseresponderael

as. 

 Reagir às afirmações e 

inferênciasdos outros 

interlocutores,prosseguindoa 

conversa,ajudandoassimaodes

envolvimentodadiscussão. 

 Relacionarasuacontribuiçãocoma 

dos seus interlocutores, 

emconversas e discussões, de 

formacoesaecoerente. 

 Utilizarmecanismosdecoesãoparalig

ar frases e construir um 

discursoclaro econexo. 

 Utilizar palavras e expressões 

deligação de forma eficaz para 

marcarclaramente arelação entre 

asideias. 

 Desenvolver 

argumentação,destacando 

sistematicamenteas 

questõesmaissignificativas. 

 Escrever 

umtextodissertativo 

claro 

epormenorizado, 

sobresuas áreas 

deinteresse. 

 Redigirumtextoexpos

itivoouumrelatório. 

 Escreverrecursos,rela

tórios,etc. 

 Escrever textos 

coesose bem 

estruturadosacerca de 

temasdiversos. 

 Redigir cartas-

resposta. 

 Debatedetemas

polêmicos. 

 Negociações. 

 Direitoshumanos. 

 Mundosustentável. 

 Transações

comerciais. 

 Gêneroediversidade. 

 Profissionaldes

ucesso. 

 Áreasdeinteresse. 
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CURRÍCULOESPECÍFICO 
 

 

CurrículoEspecífico 

CicloI(Semestres Letivos-E1/E2/E3) 

Objetivos deAprendizagem  

Sugestões detemas 
 

CompreensãoeProduçãoOral 
Compreensão 

eProduçãoEscrit

a 

 Reconhecer palavras 

eexpressões simplesrelativasa 

simesmoeasuaFamília. 

 Comunicar-

secomoauxíliodointerlocutor,nafor

mulaçãodamensagemquedesejaex

pressar. 

 Reproduzir 

perguntaserespostassi

mples. 

 Reconhecerefalarsobrepr

ofissões. 

 Compreendernomesconhecidos,p

alavrase frasesmuito simples,em: 

 avisos,cartazesoufolhetos. 

 Perguntarerespondersobreass

untosconhecidosourelativosaá

reasdeinteresseimediato. 

 Lerparágrafoscurtos. 

 Lerclassificadosdeempregos. 

 Lereinterpretarmanchetesdejor

naiserevistas. 

 Descreverolocalondeviveepes

soas queconhece. 

 Falardafamília,pessoasecon

diçõesdevida. 

 Descreverhábitoserotinascot

idianas. 

 Utilizarformasdetratamentosimpl

es 

docotidiano(conversassociaisbre

ves). 

 Falarsobrequestõescomo:vi

agens,trabalho,tempolivre. 

 Fazereresponderaconvites. 

 Lertextoscurtosesimples. 

 Encontrarinformaçõesprevi

síveiseconcretasem 

textosdeusocorrente. 

 Produzirparágrafosc

urtoscominformaçõe

spessoais,taiscomo: 

 formulários,passaport

es, 

postaiscurtos,perfisvir

tuais. 

 Preencherfichas 

deinscriçãoprofissio

nais. 

 Escreverpequenas

manchetes,sobrete

masdiversos. 

 Escrevernotasemens

agenscurtasesimples

,como: cartapessoal, 

respostaaconvites,et

c. 

 Descreverlocais,fa

míliaesituaçõesdoc

otidiano. 

 Trocarinformaçõespor

meioseletrônicosevirt

uais,sobreaspectosfa

miliares edocotidiano. 

 Álbumdefamília. 

 Famíliasaoredord

omundo. 

 Famíliaediv

ersidade. 

 Orientação

vocacional. 

 Interaçãosocial. 

 Socialização

virtual. 

 Identificando

perfisehabili

dades. 

 Interpretando

notícias. 

 Explorando

cidades. 

 Minhacasa,meula

r. 

 Minharotina. 

 Minhasprefe

rências. 
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CicloII(SemestresLetivos- E4/E5/E6) 
Objetivos deAprendizagem  

Sugestões detemas 
CompreensãoeProduçãoOral 

Compreensãoe 

ProduçãoEscrita 

 Dialogaremsituaçõescotidianasre

aisousimuladas. 

 Descreverbensdeconsumoeserviços,

como 

vestuário,alimentos,transporte,etc. 

 Pedirinformaçõeselementaresein

dicartrajetoselocalizações. 

 Comunicar-

seemsituaçõessignificativasque 

exprimemo uso dediferentes 

camposlexicais. 

 Descreverplanos parao 

futuropróximo. 

 Fazererecusarconvites. 

 Descreveratividadespass

adaseexperiênciaspesso

ais. 

 Exprimirsentimentos. 

 Fazerdescriçõeslongasdeaspect

oscotidianosdaquiloqueorodeia,p

orexemplo,aspessoas,oslugares,

umaexperiênciaescolaroudetraba

lho. 

 Descreverplanoseasuaorganização. 

 Explicardoquegostaounãoemqual

quercoisa. 

 Fazerdescriçõescurtasebásic

asdeacontecimentoseatividad

es. 

 Descreveranimaisdeestimaçãoeobj

etospessoais. 

 Utilizarumalinguagemdescritivasim

plespara fazer 

declaraçõesbrevessobreoqueposs

uieparafazercomparações. 

 Lidar com

situaçõesinesperadas na 

preparação e 

emsituaçãodefestas,viagens,estu

do,trabalho, etc. 

 Lidar com frustração e 

decepçãoemsituaçõesdodiaadia. 

 Entrar,deformainesperada,emconv

ersassobreassuntosquelhesãofamili

ares. 

 Fazerreclamações;tomar 

algumasiniciativas 

emumaentrevista/consulta(porexemplo

,introduzirumnovo 

assunto). 

 Descreveravizinhançael

ocalizaçãodeendereços

. 

 Produzirpequenostexto

sexprimindosuasopiniõ

es, planos eações. 

 Elaborarconvites 

ejustificativaspara 

arecusadeconvites. 

 Preencher 

cadastrodecomprasv

irtuais. 

 Relatar 

experiênciaspassad

as. 

 Escreverum 

textoarticuladosobrea

ssuntosconhecidosou

deinteressepessoal. 

 Escrevertextosdescritiv

osecomparativos,relativ

osaexperiências,impres

sõeseseuspertences. 

 Descreverrotinas. 

 Escrevernarrativas,re

aisouimaginárias. 

 Escreverrelatos 

deexperiências,des

crevendosentiment

os eemoções. 

 Escrevercartasderecla

mação,virtuaisounão,t

aiscomo:ouvidoria,serv

içodeatendimentoaoco

nsumidor,cartasdeleito

resdejornais,revistas,e

tc. 

 CILFashionWeek. 

 Planos

eperspectivasfuturas. 

 Guiagastronô

mico. 

 Guiaturístico. 

 Minha infância. 

 Transporte

público. 

 Transaçõesemlojas,e

stações de 

correio,bancoseoutros

espaços. 

 Estudando

biografias. 

 Eu:ontem,hojeea

manhã... 

 Animaisexóticos. 

 Serouter? 

 Etiquetaecompo

rtamento. 

 Serviçospúblicos. 

 Hábitossaudáveis. 

 Inadequação

social. 

 AFesta! 
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10.1 ALINHAMENTOCOMOCURRÍCULODAETAPA-MODALIDADE 

 
 

 
O aprendizado de uma língua estrangeira é direito assegurado aos cidadãos juntamente com a sua língua 

maternae está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). O ensino de LEM tem como objetivo o 

desenvolvimento doeducando para a construção do exercício da cidadania e para a qualificação para o mundo do 

trabalho, e é com essaproposta que surge o Currículo em Movimento, documento que norteia a educação básica da Rede 

Pública do DistritoFederaleconsequentementeoCIL do Paranoá. 

O currículo deve levar em consideração a necessidade de desenvolvimento comunicacional do estudante, seja 

elaprofissional ou acadêmica. Desse modo, faz-se necessária a utilização de temáticas diversas que abordem os 

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

aSustentabilidade. 

No que diz respeito as adaptações e replanejamento curricular no ensino remoto, foram reduzidos os conteúdos e 

as práticas orais, uma vez que o tempo ativo médio dos alunos na plataforma foi reduzido se comparado ao presencial, 

como também as inúmeras adversidades encontradas por estes estudantes. As avaliações diagnósticas ao longo dos 

últimos 3 semestres têm mostrado que o aproveitamento on-line e do material impresso é menor e, portanto, foram 

providenciadas revisões e recuperações das aprendizagens mais frequente que de costume. Este replanejamento foi feito 

em coordenações por área, com participação das coordenadoras e dos profesores. 

 

11. PLANOSDEAÇÃOPARAAIMPLEMENTAÇÃODAPROPOSTAPEDAGÓGICA 
 

 

 
PLANODEAÇÃODO 

PROJETOPOLÍTICOPEDAGÓGICO 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos 
Avaliação/ 

Indicadores 
Responsáveis 



50 

 

- Reduzir os indices 

deretenção e 

consequente-mente 

diminuir a 

evasãoescolar. 

• Reduzir em 

25%a evasão 

escolaroriunda 

defatorescomo: 

- Centrar o 

processopedagógic

o 

naaprendizagem;aul

asde reforço 

(projetointerventivo, 

• A avaliação 

daimplementação 

daPropostaPedag

ógicase 

daráatravésde 

-

Gestores,supervisores

,coordenadores,profes

sores,OE,pais, 

estudantes,monitores, 
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- Ampliar o ingresso 

dosestudantes da Rede 

noscursosoferecidosnoCI

L. 

- Promover 

formaçãocontinuada 

paraprofessor de 

Línguas darede; validar 

cursosoferecidos pelo 

CIL parapromoção 

pormerecimentonaSEED

F. 

 

- Garantir a 

gestãodemocrátic

a. 

 

- Integrar os CILs 

emtorno de uma 

práticapedagógicaco

mum. 

1. Retenção 

porbaixorendime

ntoeporfalta; 

2. Desinteressep

ornão gostarda 

línguaestudada 

ou nãover 

aplicabilidadedel

a na sua 

vidaprática; 

 

3. Falta 

deenvolvimento 

dospais 

eresponsáveis 

navida escolar 

doaluno; 

 

4. Insegurança 

ebaixa auto-

estima para 

aaprendizagem 

delínguas. 

 

• Aumentar 

em5%,semestra

lmente,o 

número 

dealunos 

oriundosdaEduc

ação 

Básica daRede 

monitoria 

ereagrupamento

); 

 

- Trabalhar 

commonitoresvo

luntáriossupervis

ionados; 

 

- Realizaravaliação

diagnóstica a 

cadasemestre; 

 

- Zerar 

asreprovações 

porfaltasinjustificad

as; 
 

- Monitorarquinze

nalmentearecupe

raçãoprocessual; 

 

- Dinamizar 

asatividades 

decoordenaçã

opedagógica; 

 

- Divulgar 

aproposta 

detrabalho do CIL 

nasoutras unidades 

deensino da 

redeatravésdevisita

sa 

análises 

ediscussões 

nasreuniõespeda

gógicas 

eadministrativas,r

euniõescompaise 

ConselhoEscolar 

nos 

quaisresultarãoe

m: 

 

1. Descarteereadeq

uaçãodaquilo 

que nãose aplica 

à 

nossarealidade; 

 

2. Reformulação 

demetas; 

 
3. Replanejamento

dos tempos 

eespaços; 

 
4. Gestão 

deequipe; 

 
5. Compartilhamen-

todeideias; 

 
6. Diagnósticos 

dosresultadosde 

ex-estudantes, 

amigosda escola, 

conselhoescolar. 

- EAPE, 

embaixadas,Fundação 

Japão, 

outrasinstituiçõesdeensi

node Línguas, 

artistaslocais, 

CRE,SUBEB,UNIEB,ins

tituiçõesprivadas de 

ensino deLínguas, 

outras escolasda Rede 

de Ensino doDF. 

 

- Editoras,distribuidoras

de livros e 

livrariasespecializadas. 
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 Pública 

deensino 

doParanoá/Itap

oã. 

• Promover,seme

stralmente,2 

encontros 

deprofessores 

egestores do 

CILParanoá 

comequipes 

deoutros CILs. 

estas 

escolaseconvit

es 

acomunidadea

participar 

doseventosdoC

IL; 

 

- Articular ação 

dossegmentos 

nagestão 

escolar(Dinamizar 

oConselho 

Escolar,fundar a 

APAM e ogrêmio, 

propor aformação 

deassociação de 

ex-estudantes do 

CILParanoá); 

 

- Oferecer cursos 

deformaçãocontinua

da paraprofessores; 

 

- Dinamizar 

apresença da 

famíliana escola; 

 

- Darcontinuidadeàr

ealização 

deeventospedagógi

cos 

(projetos 

nossas ações; 

 
7.Inclusão 

denovosprojetos 

que sejam 

adaptáveis ao 

ensino remoto. 

 
 

• As análises 

ediscussãoacont

ecerãosemanalm

entenas 

reuniõespedagóg

icas 

eadministrativas,

mensalmente 

nasreuniões com 

oConselho 

Escolare 

bimestralmenten

as reuniões 

comos 

pais,estudantes,c

omunidadeescola

remgeral. 
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  específicos) 

quefavoreçam 

umambiente 

depluralidade 

culturale 

envolvimento 

detoda a 

comunidadeescola

r; 

 

-

Promoverencontro

s degestores 

eprofessores 

dosCILs, visando 

atroca 

deexperiências e 

abusca de 

soluçõespara 

problemascomuns

. 
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PLANODEAÇÃODAGESTÃOPEDAGÓGICA 

Objetivos Metas Ações AvaliaçãodasAções Responsáveis 

- Discutir o Currículo 

emMovimento; 

- PropiciaraFormaçãoc

ontinuada; 

 

- Incentivarepropiciarodi

álogo entre escola 

ecomunidade; 

 

- Viabilizarefomentar

momentosculturais. 

- Alinhar com 

asequipes dos 3 

turnoso 

desenvolvimento 

doCurrículo 

emMovimentoedasDir

etrizesPedagógicasd

oCIL; 

- Aumentar 

aparticipação 

dosdocentes e 

discentesnas 

atividades daescola. 

- Reuniões 

constantescomas 

equipes; 

- Acompanhamentoi

ndividual dos 

planosde aulas 

dosprofessores; 

 

- Acompanhamento

das 

atividadesdesenvol

vidas emsalade 

aula; 

 

- Apresentaçõespara

a 

formaçãocontinuada. 

- Atividades 

dediagnóstico; 

- Autoavaliação 

dasações; 

 

- Apontamento 

dosresultados 

positivos enegativos; 

 

- Sugestões 

paraaperfeiçoamen

todotrabalho. 

-

Gestores,coord

enadores,super

visores,orienta

dores 

eprofessores. 

 

 
PLANODEAÇÃODAGESTÃODERESULTADOSEDUCACIONAIS 

Objetivos Metas Ações AvaliaçãodasAções Responsáveis 

- Diminuirosíndicesdee

vasãoescolar; 

 

- Ampliaroacessoaose

studantes da 

RedePúblicadaSEEDF

. 

- Elevarosnúmeros

de 

aprovaçãoescolar; 

 
- Aumentar 

oquantitativo 

deestudantesdared

e. 

- Reuniõescomos

pais; 

 
- Divulgação 

dasvagas do CIL 

atravésde 

canaisdiversos. 

-Autoavaliação; 
 
-Feedback. 

-

Gestores,coord

enadores,super

visores,orienta

dores 

eprofessores. 



55 

 

 

PLANODEAÇÃODAGESTÃOPARTICIPATIVA 

Objetivos Metas Ações AvaliaçãodasAções Responsáveis 

- Motivar 

aparticipação 

doConselhoEscol

ar. 

- Estimular 

aparticipação 

dacomunidadeescol

ar. 

- Aumentar 

aparticipação 

dosestudantes e pais 

nasdecisões 

daescola. 

 

- Aumentar 

osencontros 

coletivoscom a 

comunidadeescola

r. 

- Criaçãodemomentos

paraacomunidadeescol

ar conhecer aescola. 

 

- Ouvir as 

demandasdos 

estudantes, pais 

ecomunidade escolar 

emgeral. 

- Pesquisasjuntoàco

munidadeescolar. 

- Autoavaliação. 
 
-Feedback. 

-

Gestores,coordenadore

s,supervisores,orientad

ores,professores e 

Conselhoescolar. 

 

PLANODEAÇÃODAGESTÃODEPESSOAS 

Objetivos Metas Ações AvaliaçãodasAções Responsáveis 

- Reconhecer 

 evaloriz

ar todos 

osenvolvidos 

 napráti

ca

 escolar:

estudantes,profes

sores,coordenador

es,funcionários,ser

vidores,pais... 

-Ampliarosmomentos 

deconfraternizações, 

decelebrações. 

- Incentivo ao 

trabalhoemequipe. 

 

- Promoção 

dosencontros 

coletivos,afetivosec

omemorativos. 

 

- Promoverdinâmicas

de grupo e 

jogoscolaborativos 

comtoda equipe, 

durantesemanapedag

ógica. 

- Autoavaliação. 
 

- Feedback. 

-

Gestores,coordenad

ores,supervisores,ori

entadores,professore

sedemaisservidores. 
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PLANODEAÇÃODAGESTÃOFINANCEIRA 

Objetivos Metas Ações AvaliaçãodasAções Responsáveis 

 

- Potencializar 

osrecursos do 

PDAFparasuprira

snecessidades 

daescola. 

 

- Cumprir a 

legislaçãovigente 

sobre o uso daverba 

recebida pelaescola. 

 

- Cumprirosprazosep

rocedimentos 

paraaprestação de 

contasdos 

valoresgastos. 

 

- Ampliar esforços 

paraeconomizaremelh

oraplicar os 

recursosfinanceiros 

recebidospelaescola. 

 

- Enumeração 

dasnecessidades da 

escolaebuscaromelhor 

custo-benefício. 
 
- Cumprimento 

dalegislaçãoedasorien

tações para o 

usodoPDAF. 

 

- Reunião com 

oconselho escolar para 

odebate e a 

deliberaçãoda 

aplicação dosrecursos. 

 

-Autoavaliação. 
 
-Feedback. 

 

- Gestores e 

ConselhoEscolar. 



57 
 

 
 
 
 
 

 
PLANODEAÇÃODAGESTÃOADMINISTRATIVA 

Objetivos Metas Ações AvaliaçãodasAções Responsáveis 

 

- Oferecer 

umatendimento 

ágil,humanoeeficient

enasecretaria. 

 

- Cumprirasdeman

dassegundonormas

, 

diretrizes,regimento 

eetc. 

 

- Adequarosespaçosfí

sicosdaescola. 

 

- Prestarumserviço

de atendimento 

deexcelência, 

comfidelidadenasinf

ormações. 

 

- Zelar pela 

qualidadedesseatendi

mentoedemonstrar 

interesseeacolhiment

o

 acomunidadeescola

redemais 

interessadosem 

buscarinformações 

eserviços. 

 

- Definir 

cronogramacom 

estratégias 

paraorganizaredireci

onarotrabalho.Alimen

tar 

o banco de 

dadospara facilitar 

assim acomunicação 

daescolacomosalunos

. 

 

- Arquivar e 

organizartodo 

material/dossiêde 

alunos

 eservidores em 

localadequado e

 comacesso. 

 

- Garantir a 

corretainformação 

acerca 

defuncionamento 

daescolaedocumento

s. 

 

- Através de 

reuniões,todas as 

ações serãoavaliadas 

e ajustadasde acordo 

com anecessidade

 ep

ossibilidade. 

 

- Servidor 

dasecretariaeparceiro

s. 



58 
 

12. PROJETOSESPECÍFICOSOU INTERDISCIPLINARESDAESCOLA 

 
 

 
O desenvolvimento de projetos constitui-se em uma série de ações pedagógicas 

queperpassam o ensino e a aprendizagem da língua estrangeira no CIL 01 do Paranoá, 

cujoobjetivo é promover o uso da língua estrangeira comomeio de contato com 

diferentesrealidadesculturaisdepaíseseagrupamentossociaisdiversos,ampliandoassimapossib

ilidade de diálogo com outros povos, além daqueles em que a língua estrangeira éfalada, 

para que os aprendizes tenham uma perspectiva intercultural sobre os diferentesmodos de 

vida da aldeia global, sobretudo para realizar contrastes e comparações com aprópria 

cultura, resignificando sua percepção de sua identidade, face a outras realidades econtextos. 

O CIL 01 do Paranoá almeja realizar projetos e ações cotidianas da sala de aula 

que,aocolocaravidacomocentro,favoreçaodesenvolvimentodaéticaedacidadaniavinculadasàpr

omoção de aspectosemocionaiseafetivos. 

Como subsídio teórico recorremos à definição de Hofstede (2001) sobre o conceito 

decultura,paraquem culturaé a“somadeum 

mododevida,incluindocomportamentosesperados,crenças,valores,línguaepráticascompartilha

daspormembrosdeumasociedade.Consiste,portanto,emregrasexplícitasouimplícitas,atravésd

asquaisasexperienciassãointerpretadas”. 

Oensinodeaspectosculturaisestáintrinsecamenteinseridonocontextodeletramento em 

língua estrangeira. Contudo, abordar o ensino de cultura neste ambienterequer sobretudo a 

consciência crítica dos docentes a fim de não reforçar estereótipos egeneralizações, ou 

mesmo gerar o sentimento de menos valia entre os alunos por meio 

dasobreposiçãoda(s)cultura(s)alvos. 

Estapreocupaçãocomasassimetriassociaisedesigualdadesemergentesemprocessos da 

linguagem, encontra respaldo dentro da perspectiva da Linguística AplicadaCrítica, a qual 

propõe uma dimensão reflexiva mais céticaque ultrapasse os pressupostosnormativos 

abordados inicialmente pela Linguística Aplicada e pela Pedagogia das Línguas,de acordo 

com Pennycook (2001), para quem há a necessidade de se ir além dos 

ambienteseducacionais, processos tradutórios e textuais para atender as demandas mais 

urgentes dasociedade, preocupando-se assim, com asituação de marginalização de certos 

grupos,devido às adversidades, como elucida Moita Lopes (2006) num fazer científico que 

vislumbre“ummododecriarinteligibilidadesobreproblemassociaisemquealinguagemtem 

umpapel 
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central". 

As ações do CIL Paranoá, como vivências de integração linguística entre todos 

osidiomasensinadosnessainstituiçãosãoumaformadeampliaravisãomulticultural,adiversidade, 

a cidadania, a sustentabilidade e os direitos humanos numa atuação em 

nossomicrossistema,porémpensando nomacro sistema,que éavida. 

Compreendemosquealínguaestrangeiradeveservir,sobretudo,comoinstrumentode 

empoderamento para que o aprendiz valorize também a própria identidade e se 

posicioneperante asdiferençasculturaisdeformacrítica,tolerantee 

respeitosa,evitandoassim,julgamentos de valor sobre tais diferenças. Aprender línguas 

estrangeiras também oportunizaa percepção do outro, sua forma de pensar, sua visão de 

mundo, seus valores e 

diferenças,nummovimentodeexpansãorumoàcompreensãodediferentesrealidades. 

A essa educação inclusiva, respeitosa, cidadã, sustentável e plural, pautada nos 

eixostransversais abordados pelos pressupostos teóricos do nosso Currículo em Movimento 

daSEEDF, atribuímos a Competência Intercultural, que segundo Deardorff (2006) é a 

habilidadededesenvolverconhecimento,habilidadeseatitudesdirecionadasqueconduzamacom

portamentos e comunicações que sejam tanto efetivas e apropriadas nas 

interaçõesinterculturais. 

Apesar da Competência Intercultural não poder ser adquirida em um espaço curto 

detempo, e sim de forma longitudinal e processual, o ato de pensarem contextos e 

situaçõesreflexivasem nossocotidiano escolar jápoderia fazer 

odiferencialrumoaosprimeirospassosna formação de nossosaprendizes delínguas. 

Como objetivo geral destacamos: conceber atividades intra e extraclasse em que 

osaprendizes possam interagir com diferentes povos, culturas e situações em que eles 

possamfalar e ouvir temas que sejam atraentes às suas faixas etárias, por meio de 

palestras,entrevistas, apresentações culturais, de música, artes plásticas, danças, teatro, 

degustaçãodecomidastípicas,vídeos edebatesna 

línguaalvoouemlínguaportuguesaquandonecessário, a fim de discutir assuntos diversos, os 

quais devem ser relevantes, educativos eselecionados com o protagonismo dos próprios 

aprendizes, e se possível, abranger as quatrohabilidades linguísticas a serem desenvolvidas 

em todas a etapas do processo, do início,preparaçãoprévia,durantea 

atividadeeatividadesposterioresdeconsolidação. 

Por meio de tais atividades, além das habilidades linguísticas desejáveis, pretende-

sedesenvolver 

otripépropostoporDeardorrf(2006)acercadaCompetênciaIntercultural,baseadano 

conhecimento, nashabilidadesenasatitudes. 
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Noquetangeaoconhecimento,almejamospromoverodesenvolvimentodaautoconsciência

cultural,deconhecimentosculturaisespecíficos,daconsciênciasociolinguística, e da percepção 

das questões globais e tendências mundiais. Sobre 

ashabilidadesdesejáveisparaosaprendizesdelínguasdevemospromoveraescuta,aobservação,

avaliaçãodascircunstâncias,paciência,perseverançaeaprenderacompreender o mundo pela 

perspectiva do outro. As habilidades que pretendemos encorajarentre os nossos aprendizes 

englobam o respeito ao valorizar outras culturas, com menteaberta e sem preconceitos e 

julgamentos, por meio da curiosidade, visto que as 

diferençasconstituemumaformadeaprendizadoepormeiodadescobertaedatolerânciaàsambigui

dades. 

Outro objetivo é conscientizaros futuros cidadãos da importância das igualdadescomo 

pilar fundamental para o fortalecimento de uma sociedade justa, trabalhar a riqueza 

epluralidade da cultura afro e indígena, criando admiração e orgulho por essas raízes 

emnossacultura. 
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Projetopoderá seradaptadoeexecutadodeformaremotaduranteapandemiaMONITORIA 
 

De acordo com a Portaria 264 de 31 de maio de 2021, o CIL 01 do Paranoá, como as demais escolas da Reda da SEDF, faz jus a um professor 

exclusivo para desenvolvemento de um projeto pedagógico específico. Tendo em vista a urgência das recuperações das aprenizagens diante das 

inúmeros desafios impostos pela Pandemia do COVID-19, este projeto de monitoria será submetido para autorização e liberação de um servidor da 

carreira magistério para executá-lo nesta unidade de ensino. 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Ajudar os professores 

com alunos que 

precisam de resolução 

de dúvidas, 

intervenção e 

recuperação dos 

conteúdos que estão 

sendo estudados, 

como também, a 

recuperação das 

aprendizagens, ou 

seja, fechameto “das 

lacunas” deixadas 

durante o período 

pandêmico e do ensino 

a distância 

 

Diminuir a 

evasãoescolardecorr

entedaretenção; 

 

Aumentar a 

autoestimadosalunos; 

 

 

Emitir 30 certificados 

demonitores 

voluntárioscom carga 

horária 

acimade50horasanualm

ente. 

 
Juntamente com 

oprojeto 

interventivo,reduzir 

em 25% aretenção 

por 

baixorendimentoeporf

alta. 

 

 

 

Divulgação,recrutament

o, seleção etreinamento 

demonitores. 

 

Conviteouconvocaçãod

e alunos com 

baixorendimento 

pelosprofessores. 

 

Comunicado 

danecessidadedecom

parecimento àsaulas 

de monitoria 

aosresponsáveis 

dosalunos. 

 

Os recursos 

necessáriopara a 

realização deste 

projeto sãouma sala 

de aula disponível 

para monitoria 

duranteos 3turnos com 

mobília apropriada 

para as aulas: mesas 

 

Autoavaliação 

dosestudantes 

eprofessores sobre 

aparticipação 

nosprojetosefeedba

ck. 

 
Acompanhamento 

pela,supervisão 

ecoordenação 

dosnúmeros de 

alunosretidos através 

docampo “estratégia 

derecuperação” do 

diárioeletrônicodo 

sistema ZEUS. 

 

Supervisores,Coordena

dores,professores, OE, 

alunoseresponsáveis. 
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Dar oportunidade 

deusar recursos 

comomaterial 

didático,dicionário, 

etc, paraalunos que 

não temcondições 

financeirasdecomprar

; 

 

Proporcionar 

interação com os 

pares 

 

Motivar o voluntariado 

eo 

empreendedorismosoci

al dos alunos 

comníveismaisavançad

os. 

 

 

redondas com 4 

cadeiras, estante, 

computador, 

impressora e 

camisetas para os 

monitores se 

identificarem como 

tais. 
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Projetopoderáser adaptado e realizadodeformaremotaduranteapandemiaHALLOWEEN:DIADASBRUXAS 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

Desenvolver 

acriatividade/criticidade

dosalunospormeiodeap

resentações 

acercadesta 

festividade;fomentar o 

vocabulárioalvo com 

foco ematividades 

orais eescritas; como 

tambémpromover 

areflexão/quebra 

deparadigmas 

sobrediferenças 

culturaisrelacionadas a 

estatemática. 

 

Este é um evento 

anual,com duração 

deaproximadamente 

3dias, cuja culminância, 

éprevista para a 

últimasemana 

deOutubro/IníciodeNove

mbro com adesãode 

90% dos alunos 

nasatividadespropostas. 

 
Obs: 

aconteceráconcomitante

mente coma “FESTA 

DE LOSMUERTOS” 

Decoração do 

ambienteescolar; 

sensibilizaçãodo 

vocabulário 

alvo;atividades 

audiovisuaissobreotema

;realização de 

concursosdefantasia. 

 
Osrecursosnecessários 

para arealização deste 

eventosão: 

cartolina,TNT,tecido, 

tule, EVA decores 

variadas, pistola etubo 

de cola 

quentebarbantes, 

papelcelofane, enfeites 

deHalloween, folha e 

bolade isopor, balões 

papelcrepom, papel 

higiênico,tintas (guache, 

acrílica ederosto), 

percevejos,fio de nylon, 

pincéis depintura, doces 

variados,brindes, vela e 

guarda-chuva. 

 

Atravésdalistadechama

da, verificar 

oaumentonaparticipaçã

o dos 

alunosnasatividades. 

 

Duranteasatividadesos 

alunos 

farãoexercícios(muitasv

ezes lúdicos: caça-

plavras,cruzadinhas,etc)

voltados para 

ovocabulárioalvo. 

 

Nas aulas que 

seguiremo evento, 

oralmente oupor escrito, 

em forma derelatório, os 

alunoscompartilharão o 

queaprenderam à 

respeitodo aspecto 

cultural,contrastandoco

meventos culturais 

noBrasil. 

 

Equipe 

gestora,professores,co

ordenadores, alunose 

eventuais 

parceriascomembaixa

das. 
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ProjetoinviávelparaserrealizadodeformaremotaduranteapandemiaSPELLING BEE: SOLETRANDO 

Objetivos Metas/Prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Ampliarovocabuláriona 

língua alvo; inserir 

osalunos no 

contextocultural desta 

atividade;aprimorar a 

habilidadede escrita 

(soletração);desenvolve

r 

aautoestimadosalunos. 

 

Evento anual com 

metade aumento de 

10% naparticipação 

dos alunosde uma 

edição para aoutra. 

 

Divulgação entre 

osalunos; 

sensibilizaçãoescrita e 

oral 

dovocabulário;treiname

nto(dasoletração) com 

osalunos; elaboração 

dasfichas com as 

palavrasa serem 

testadas;sensibilização 

quanto àimportância 

cultural doevento em 

outrospaíses, 

decoração doambiente. 

 

Os 

recursosnecessários 

pararealização deste 

eventosão: 

microfone,datashow, 

crachá, listade palavras 

usadas,cartazes de 

divulgação,camisetas 

dedivulgação e 

medalhaparaosganhad

ores. 

Verificação, através 

dalista de inscritos e 

dalista de 

participantesefetivos, o 

aumento nointeresse 

dos 

alunospelacompetição. 

 
No decorrer do 

eventojá ocorre a 

avaliação 

daaprendizagem 

queacontece no estágio 

detreinamento. 

 

Equipe 

gestora,professores,co

ordenadores,alunos. 
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Projetopoderá seradaptadoeexecutadodeformaremotaduranteapandemiaINTERCÂMBIOCULTURALCOMASEMBAIXADAS 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Proporcionar troca 

deexperiências entre 

osalunos e 

osrepresentantes 

depaíses, cujos 

idiomassão aprendidos 

nestaunidade de ensino 

–falantes ou de 

paísesque utilizem as 

línguasespanhola,france

sa,inglesa 

ejaponesacomosegundo

idioma. 

 

Proporcionaranualme

nte6 

intercâmbios culturais 

(3porsemestre). 

 

Contactar 

asembaixadas; 

solicitartransporte; se 

viável,solicitar lanches 

para osalunos; 

encaminharbilhetes 

aosresponsáveis. 

 

Os 

recursosnecessários 

pararealização deste 

eventosão transporte, 

lista dechamada, pasta, 

papel,caneta, águae 

lanche. 

 

Atividades 

pedagógicasescritas 

e/ou orais,verificarão o 

que foiapreendido pelos 

alunosatravés do 

intercâmbiorealizado. 

 

Equipe 

gestora,professo

res,coordenador

es eembaixadas. 
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Projetopoderá ser adaptadoeexecutadodeformaremotaduranteapandemiaPROJETO INTERVENTIVO 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Ampliar e aperfeiçoar 

osprocessos de ensino-

aprendizagem/aquisição

de línguas e 

recuperarprocessualme

nte osalunos com déficit 

deaprendizagem. 

 

Minimizar a retenção 

dealunos e a 

evasãoescolar. 

 

Ministradas nas sextas-

feiras na carga 

residualdos 

professoresefetivos, 

osreagrupamentos 

têmcomo meta diminuir 

em25% o índice 

dereprovação dos 

níveisde retenção, ou 

seja, osníveis do final 

de cadaciclo. 

 

Discussõesemequipes. 

 
Diagnósticosdas

aprendizagens. 

 

Planejamento 

eIdentificação do 

queprecisaserreforça

do. 

 

Reagrupamentos. 

 

Autoavaliação 

dosestudantes 

eprofessores sobre 

aparticipação 

nosprojetosefeedba

ck. 

 
Acompanhamento 

pela,supervisão 

ecoordenação 

dosnúmeros de 

alunosretidos através 

docampo “estratégia 

derecuperação” do 

diárioeletrônico. 

 

Professoresdaslínguas/

Coordenação/Supervisã

o/SOE/pais 

eresponsáveisdealunos. 
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Projetoinviávelpara ser realizadodeformaremotadurantea pandemiaSEMANADAFRANCOFONIA 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Promover o acesso 

àcultura Francófona, 

dediferentes países 

pormeio do contato 

diretocomas artes, 

asfestas e 

manifestaçõesculturais

. 

 

Promover a 

interaçãodosfalantesd

a línguafrancesa. 

Estimular oconvívio e 

a troca 

deexperiências 

deestudantes 

dosdiferentes ciclos. 

 

Evento anual, 

comduraçao de 

umasemana no mês 

demarço tem como 

metalevar aos 

passeiosculturais 25% 

dosalunos 

matriculadosnoidiomaf

rancês. 

 

Passeios 

àsEmbaixadas, 

cinemaCCBB, Liceu 

Francêse Aliança 

Francesapara 

participação 

deexposições, 

filmes,eventos 

culturais 

eapresentaçõesartísti

cas. 

 

Autoavaliação 

dosestudantes 

eprofessores sobre 

asvisitasculturais. 

 

Professores 

ecoordenador 

defrancês. 
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ProjetoinviávelparaserrealizadodeformaremotaduranteapandemiaCONCURSO“DIS-MOIS;DIXMOTS” 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Aperfeiçoar a 

línguafrancesa nos 

aspectosfonético, lexicale 

textualatravésdamúsica. 

 

Este evento 

anualcomeça em 

marçocom a 

organização,em abril 

acontecem asaulas e 

tem suaculminância 

em maiocom as 

apresentaçõeseoconc

urso. 

 

Compilar 

músicas,desenvolver 

produçõesescritas a partir 

dovocabulário das 

músicas,apresentação 

dos alunosaos próprios 

colegas 

eparticipaçãoemconcurso. 

 

Os recursos 

necessáriospara o 

desenvolvmentodeste 

projeto são:retroprojetor, 

cópias e folhaspautadas. 

 

Auto-avaliaçãoe 

feedbackdosalunos. 

 
Número de 

inscritosanualmente

. 

 

Professores 

ecoordenador 

defrancês. 
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Projetoinviável paraserrealizado deformaremotadurantea pandemiaELDÍADELOS MUERTOS 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Desenvolver 

acompetênciai

ntercultural. 

 

Conhecer 

costumesmexicano

s. 

 

Repensarosconceitos

Vida/Morte. 

 

Reconhecerasrelações

nos diferentes 

sistemasfamiliares e 

suasinfluências 

naconstrução

 deidentida

des,dorespeito, da 

harmonia edoafeto. 

 

Desenvolver 

a“Compreensão”. 

(VerEdgarMorin) 

 

Esteéumeventoanual, 

com duração 

deaproximadamente 

3dias, cuja culminância, 

éprevista para a 

últimasemana 

deOutubro/IníciodeNove

mbro com adesãode 

90% dos alunos 

nasatividadespropostas. 

 
Obs: 

aconteceráconcomitante

mente 

comoevento”HALLOWE

EN” 

 

Círculosde 

culturaepistemológicoss

obreos conceitos 

vida/morteeacelebração

doDíademuertos. 

 

Círculos de 

culturabiocêntricos 

sobreancestralidadeevida. 

 

Projeção e análise 

dofilme “Viva a vida é 

umafesta”. Montagem 

de 

umaltardeDíademuertos

. 

 

Decoração do 

ambienteescolar;sensibi

lizaçãodo vocabulário 

alvo;atividades 

audiovisuaissobreotema

;realização de 

concursosdefantasia. 

 
Os recursos 

necessáriossão 

osmesmosdescritos no 

projeto doHalloween. 

 

Será avaliada 

aintegação e a 

motivaçãodos alunos 

naparticipação do 

preparoe durante o 

evento, bemcomo o 

nível 

dedesenvolvimento 

da“compreensão” sobre 

afestividademexicana. 

 

Equipe 

gestora,professores,co

ordenadores,alunos. 
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Projetoinviávelparaser realizadodeformaremotaduranteapandemiaLEITURADRAMÁTICA: LITERATURAETEATRO 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 

Favorecer 

acompreensão e a 

leiturade mundo a partir 

dainterpretaçãoeencena

ção. 

 

Desenvolver a leitura 

eainterpretação 

emlínguaestrangeira. 

 

Conhecer e 

utilizartécnicasteat

rais. 

 

Com encontros 

àssextas-feiras 

(àtarde),semestralm

ente,tem-se como 

meta16 

encontrossemestrai

s e oalcance de 

25% dosalunos do 

cursoplenoeespecífi

co. 

 

- Divulgação e convite 

aosestudantes. 

 

- Montagemdocronogramadee

ncontros. 

 

- Realizaçãodeexercíciosdea

rticulação vocal e rodas 

deleituradediversosgêneros. 

 

- Prática de jogos teatrais e 

daBiodanza. 

 

Avaliação será 

feitapelos 

professoresquanto a 

assiduidadedos alunos 

inscritos e amelhora de 

suashablidadeslinguístic

asefonéticas durante 

oprocesso de 

construçãoeapresentaç

ãoderodasdeleitura. 

 

Coordenação 

eprofessores 

deEspanhol. 

Oportunizar 

práticasfonéticas de 

maneiralúdica 

 
- Orientações sobre a 

fonéticadoEspanhol. 

 

- Assistir 

apresentaçõesteatrais/sara

us em espanhol(por 

exemplo, no 

InstitutoCervantes). 

  

  
- Os recursos necessários 

parao desenvolvimento 

destasações são: a compra de 

livrosde literatura e poesia e 

acontratação de ônibus 

paralevar os alunos para 

assistirapresentaçõesartísticas. 
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Projetoinviávelparaser realizadodeformaremotaduranteapandemiaSala de Leitura 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 Desenvolver o 

gosto pela leitura 

das 4 línguas 

oferecidas pelo 

CIL 

 Oferecer insumo 

das línguas alvo 

aos aprendizes 

 Proporcionar 

fontes de 

pesquisa e leitura 

aos professores e 

alunos 

 Emprestar livros 

para alunos e 

professores 

 

 Aquisição de 

livros 

semestralmen

te através de 

autorização 

de compra de 

livros de 

lingua 

estrangeira 

para compor 

acervo 

através de 

recurso do 

PDAF 

(processo SEI  

00080000704

14/2020-60) 

 

 Aquisições de livros 

através de doações e 

compra com verba 

autorizada do PDAF 

 

 Organização do espaço 

para acomodação dos 

livros e mobília 

 

 Catalogação de livros 

 
 

 Os recursos 

necessários para o 

desenvolvimento deste 

projeto são livros 

didáticos e 

paradidáticos, livros 

literários adaptados aos 

alunos de língua, 

clássicos da literatura 

mundial, dicionários, 

 estantes feitas sob 

medida para melhor 

aproveitamento do 

espaço, móveis tipo 

gôndola para estudo 

individualizado, mesas 

redondas para estudo e 

cadeiras 

 Avaliação será 

feitapelos servidores 

e toda comunidade 

escolar durante o uso 

da sala. 

 Haverá um ficha na 

entrada do ambiente  

para que os usuários 

do local se sintam 

encorajados a 

constantemente 

avaliar, criticar, 

sugerir e elogiar a 

sala de leitura 

 Um 

servidor 

treinado e 

orientado 

irá ficar 

responsáve

l pelo 

ambiente 

 

 Professore

s das 

línguas e 

seus 

coordenad

ores 
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-  

  

 

 

Projetoviávelparaser realizadodeformaremotaduranteapandemiaESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 

Objetivos Meta/prazo Ações/Recursos Avaliação/Indicadores Responsáveis 

 Preparar 

conteúdos 

digitais das 

aulas nos 

idiomas 

  Produzir 

conteúdos 

informativos da 

Equipe CIL: 

Direção,  

Secretária, 

Coordenação, 

 

-Com 

encontros 

diários,tem-

se como 

meta: 

1.produção 

de 20 aulas 

gravas 

semanalme

nte 

 

2.lives 

 

- Envio de ofício aos deputados 

visando emenda parlamentar 

para alavancar o projeto de 

estúdio 

 

- Divulgação e orientações 

aos servidores e alunos sobre 

o uso do estúdio  

 

- Montagemdocronogramadeu

so 

 

 

Avaliação será 

feitapelos servidores e 

toda comunidade 

escolar quanto ao 

alcance das 

informações , melhora 

na comunicação, 

assiduidade e 

participaçãodos alunos 

treinados a usar os 

equipamentos e 

aumento do nível de 

 

Coordenador 

do projeto e 

toda 

comunidade 

escolar 
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Equipe de 

Apoio e SOE; 

 Produzir vídeos 

para Redes 

Sociais com a 

participação dos 

estudantes CIL; 

 Produzir 

matérias 

jornalísticas, 

entrevistas com 

convidados: 

professores, 

estudantes, 

moradores 

locais, 

embaixadas e 

outras 

personalidades; 

 Treinar  

estudantes com 

as ferramentas 

do estúdio de 

gravação; 

na operação de 

câmeras, 

filmadoras, luz e 

ambiente, como 

também,  edição 

e pós edição de 

vídeo; 

 Transmitir de 

conteúdos ao 

vivo (Lives) e, 

mensais 

direcionada

s a toda 

comunidad

e escolar 

3.alcance 

de 75% 

dos alunos 

do 

cursopleno

eespecífico 

- Realizaçãodetreinamento e 

capacitação dos professores 

e dos alunos 

 

- Produção de videoaulas, 

vídeos para redes sociais, 

conteúdos informativos, 

material publicitário, material 

para campanhas de 

conscientização, materiais 

jornalísticas e entrevistas 

com convidados 

 

- Transmissão ao vivo dos 

eventos anuais e semestrais: 

Dias letivos temáticos, 

formatura de final de curso, 

Hallowen, Dia de los 

muertos, feira cultural, 

semana da francofonia, 

palestras feitas pelas 

embaixadas, etc 

 

- Os recursos necessários 

parao desenvolvimento 

destasações são: 

equipamentos tecnológicos, 

adaptação acústica do 

ambiente, contratação do 

serviço de instalação dos 

equipamentos 

engajamento e 

desempenho dos 

alunos nas aulas.  

 

Serão feitas 

autoavaliações através 

de documentos 

compartilhados. 
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ainda, conteúdos 

nas plataformas 

digitais de 

streaming, assim 

como 

transmissão de 

eventos e 

projetos 

culturais da 

escola; 

 Produzir  

material para 

campanhas de 

conscientização 

de assuntos 

diversos; 

 Produzir 

material 

publicitário do 

CIL 01 Paranoá. 
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