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PROPOSTA PEDAGÓGICA - NÚCLEO DE ENSINO DA UIPSS 
 

DOCUMENTO INTEGRANTE AO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CED SÃO 
FRANCISCO 

 

 

1-APRESENTAÇÃO  

 
A Proposta Pedagógica do Núcleo de Ensino da Unidade de Internação Provisória de São 

Sebastião (NuEn/UIPSS) é parte integrante do Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional 

São Francisco, denominado PPP-DNA Chicão, que é a Escola Vinculante do Núcleo de Ensino, 

conforme determinação na Portaria Conjunta da Secretaria de Educação e da Secretaria da Criança 

(hoje Secretaria de Justiça e Cidadania), desde março de 2014.  

Por se tratar do atendimento escolar a uma clientela diferenciada – adolescentes autores de 

atos infracionais, que permanecem na Unidade por um período de (1) um até (45) quarenta e 

cinco dias e casos que permanecem até 90 dias (sansão determinada judicialmente), a presente 

Proposta Pedagógica foi elaborada pelo corpo docente do Núcleo de Ensino da UIPSS, envolvendo 

diversos atores do processo de ressocialização, como alunos, integrantes da Gerência 

Sociopsicopedagógica da UIPSS e agentes socioeducativos. 

A presente proposta atendeu aos parâmetros específicos para execução de programas 

voltados para a internação provisória, que visam oferecer atividades pedagógicas que estimulem a 

aproximação com a escola regular, desenvolvendo metodologia específica que garanta abordagens 

curriculares correspondentes com o nível de ensino, considerando o tempo de permanência do 

adolescente na Unidade.  

Vale ressaltar que a elaboração desta proposta pedagógica teve como premissa a participação 

efetiva de todo o corpo docente do NuEn, contemplando todos os itens do Fluxograma de Análise da 

Proposta Pedagógica, encaminhado pela Subsecretaria de Educação Básica por meio da Circular nº 

139 de 16 de maio de 2022. 

A Proposta Pedagógica do NuEn foi elaborada tendo como premissa o que preconiza:  

 O Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA); 

 A Resolução 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE); Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN - 1998); 
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 A Base Nacional Comum Curricular, o Currículo em Movimento; 

 O Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 

 As Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação - da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF, 2014), o qual foi construído com a efetiva 

participação do corpo docente lotado no NuEn/UIPSS à época; 

 Orientações advindas da Subsecretaria de Educação Básica, da Gerência de Direitos 

Humanos de Diversidade, da Unidade Regional de Educação Básica, por meio de 

documentos oficiais (circulares, memorandos, etc); 

 As Portarias Conjuntas (SEE e SEJUS) que oferecem subsídios para a 

implementação da socioeducação no Distrito Federal;  

 Avaliação Institucional NuEn/UIPSS-2015 a 2022; 

 Informações constantes do Sistema de Cadastro de Internos (CADIN) – sistema esse 

alimentado pelo núcleo de documentação da UIPSS. 

 
Faz-se em todo processo de organização do trabalho pedagógico, potencializar a coordenação 

pedagógica, o que tem sido adotado pela gestão do NuEn, desde sua implantação. Trabalhar de forma 

coletiva, colaborativa e compartilhada gera responsabilidade e compromisso. E esta tem sido a 

caminhada pedagógica deste Núcleo, cujo ator principal é o adolescente autor de ato infracional.  

 

2. HISTÓRICO  

2.1 – BREVE HISTÓRICO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO DF 
 

O atendimento a adolescentes autores de atos infracionais no Distrito Federal iniciou-se em 

1984 pela extinta Fundação do Serviço Social (FSS) com o Projeto de Atendimento ao Menor – 

PROAMI.  

Em 1990, em face da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente e do aumento do 

número de adolescentes envolvidos em atos infracionais, a política e as propostas de atendimento ao 

adolescente autor de atos infracionais passaram por um processo de reordenamento, que buscou 

atender aos aspectos constitucionais legais, bem como propiciar melhor atendimento aos adolescentes 

e seus familiares. Nesse processo, houve a desativação da COMEIA, a internação passou a ser 

executada pelo Centro de Reclusão do Menor (CERE) e, em 1994, foi criado o Centro de Atendimento 

Juvenil Especializado (CAJE), o qual foi desativado em 2014. 
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O artigo 53, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança e ao adolescente 

o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. O artigo 123 preceitua que “durante o período de internação, inclusive 

provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas” (grifo nosso). 

A escolarização desses adolescentes teve início em 1992, mediante a cessão informal de quatro 

professores da Rede Pública de Ensino, a extinta Fundação Educacional, que atuavam no Programa 

Gran Circo-Lar para o CAJE. No entanto, a escrituração da escolarização não era realizada. Em 1995, 

iniciaram as discussões para oficializar um convênio entre a Fundação Educacional e a Fundação do 

Serviço Social, visando à regularização da escrituração escolar de adolescentes e jovens internos no 

CAJE, por meio do Centro de Ensino Supletivo da Asa Sul – CESAS. Por fim, em 1999, foi assinado 

o Primeiro Termo de Convênio nº 37/1999, objetivando proporcionar a escolarização do adolescente 

e respectiva escrituração.  

Em 2010, a execução das medidas socioeducativas passou a ser de responsabilidade da 

Secretaria da Criança e do Adolescente, que lançou o plano de desativação do CAJE e a 

descentralização das Unidades de Internação Socioeducativas como principal estratégia de 

implementação dos princípios do SINASE. 

Em 2011, com vistas a aprimorar a gestão da política educacional para o contexto 

socioeducativo, a Secretaria de Educação instituiu o Núcleo de Educação Prisional e Medidas 

Socioeducativas, vinculado à Coordenação de Educação em Direitos Humanos (COEDH) –  da 

Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), o que proporcionou espaços democráticos de gestão e 

planejamento com professores atuantes nas Unidades de Internação com os gestores do Sistema 

Socioeducativo, criando grupos intersetoriais, que identificaram dificuldades e levantaram propostas 

para o enfrentamento dos problemas na escolarização de adolescentes e jovens em Unidade de 

Internação Socioeducativa.  

Em 2013, foi assinado Termo de Cooperação Técnica nº 02 (Distrito Federal, 2013) firmado 

entre a Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude, onde foram definidas as competências de cada parceiro. 

Em 2014 o Distrito Federal passa a contar com uma rede de seis Unidades de Internação 

Socioeducativa: Unidade de Atendimento Inicial (UAI) – atualmente denominado Núcleo de 

Atendimento Inicial (NAI); Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE); Unidade de 

Internação de Planaltina (UIP); Unidade de Internação de Saída Sistemática (UISS); Unidade de 

Internação de Santa Maria (UISM); Unidade de Internação de São Sebastião (UISS) e Unidade de 
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Internação Provisória de São Sebastião (UIPSS). Já em 2021, foram criadas as Unidades de 

Internação de Brazlândia (UIBRA) e a Unidade de Internação Feminina do Gama (UIFG). 

As “Diretrizes Pedagógicas para Escolarização da Socioeducação”, trabalho elaborado por um 

grupo multidisciplinar, publicado em 2014, pela Secretaria de Educação, mediante aprovação do 

Conselho de Educação do Distrito Federal, por meio do Parecer nº 223/2014, tem sido, também, 

documento norteador para o desenvolvimento do trabalho na socioeducação.  

Por fim, a Portaria Conjunta nº 10, de 1º de novembro de 2018, dispõe sobre a cooperação 

mútua entre a Secretaria de Educação e Secretaria da Criança (atualmente, Secretaria da Justiça e 

Cidadania) para oferta, acompanhamento e avaliação da política pública de escolarização de 

adolescentes em Internação Provisória, em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Internação, 

Semiliberdade e Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) 

- e dos adolescentes atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, estabelecendo as ações 

e competências para o desenvolvimento da política pública de escolarização desses adolescentes. 

A Portaria Conjunta nº 07 publicada em 17 de junho de 2021 versa sobre a indicação das 

Unidades Escolares vinculantes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducativas de Internação 

e Internação Provisória; a lotação dos profissionais da educação; a matrícula e a escrituração escolar 

dos estudantes desses núcleos. 

 

2.2 – BREVE HISTÓRICO DO NÚCLEO DE ENSINO DA UIPSS/DF – ATOS DE 
REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

O Núcleo de Ensino da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – NuEn/UIPSS foi 

implantado em 2009 e a unidade era administrada, à época, pelo Governo do Distrito Federal – 

Secretaria da Criança e do Adolescente, em parceria com Centro Socioeducativo Amigoniano - 

CESAMI, mediante convênio estabelecido entre as partes. Professores da Rede Pública de Educação 

do Distrito Federal foram cedidos ao Convênio para viabilizar a escolarização dos estudantes. 

Os professores trabalhavam seguindo o currículo básico adotado pela Secretaria de Estado de 

Educação para a Rede Pública de Ensino Regular: as turmas eram seriadas, contemplando desde as 

séries iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, e cada docente trabalhava o conteúdo 

programático de acordo com o componente curricular para o qual era habilitado. Dessa forma, 

ignoravam-se as especificidades encontradas no processo de escolarização em tal contexto: a alta 

rotatividade dos adolescentes, uma vez que podem permanecer de 1 até 45 dias acautelados na 
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Unidade; as diferentes faixas etárias e as mais diversas dificuldades cognitivas, a distorção 

idade-ano, dentre outros fatores.  

A Secretaria de Educação e a Secretaria de Criança do Distrito Federal assinaram a Portaria 

Conjunta nº 09, de 16 de abril de 2013, que aprovou as normas de rotina de acompanhamento da 

escolarização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Distrito Federal. Por 

se tratar de adolescentes em conflito com a lei, o sigilo de tais informações deve ser mantido, em 

acordo com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à preservação 

da identidade dos adolescentes atendidos pelo Sistema Socioeducativo.  

A Portaria Conjunta nº 03, de 21 de março de 2014, definiu a lotação dos profissionais da 

educação que atuam nos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativa e de 

Internação Cautelar do Distrito Federal, bem como o detalhamento sobre a escrituração escolar dos 

estudantes. O artigo 1º, inciso III da Portaria define que os integrantes das carreiras vinculadas à 

Secretaria de Estado de Educação, em exercício no Núcleo de Ensino da Unidade de Internação 

Provisória, por força do Termo de Cooperação Técnica 02/2013, formalizado pelo Processo Nº 

080.008619/2012, devem ficar lotados no Centro Educacional São Francisco. Tal portaria foi 

atualizada pela Portaria Conjunta nº 07, de 17 de junho de 2021. Assim, o CED São Francisco torna-

se a escola vinculante do Núcleo de Ensino da UIPSS, sendo a unidade orgânica responsável pela 

administração funcional do corpo docente e pela escrituração escolar dos estudantes. 

 

2.3 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
A infraestrutura atual do NuEn/UIPSS é a seguinte: 

 (1) Espaço anexo à Unidade, que apresenta seis espaços, divididos em: cozinha, sala da 

direção, sala administrativa, sala de reunião, sala dos professores e dois banheiros;  

 (12) Salas de aula – dentro do prédio da Unidade (celas adaptadas para serem utilizadas como 

salas de aula) em que os adolescentes estão em cumprimento de medida cautelar provisória e sansão 

de até 90 dias;  

 (1) Um pátio interno coberto utilizado pelos professores de educação física (cedido pela 

Unidade). 

Atualmente, o prédio de atendimento aos estudantes internos continua inadequado (atendimento 

em celas), estando o NuEn empenhado em realizar reformas com intuito de garantir um espaço salutar 

para que ocorra a escolarização. Desde o ano de 2019, por meio de verba disponibilizada pela escola 

vinculante – CED São Francisco - e de algumas emendas parlamentares, os espaços escolares tem se 
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tornado mais limpos e amplos, o que afeta diretamente na qualidade das aulas e no trabalho dos 

servidores em geral. 

 

2.4 - IDENTIFICAÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO 

Nome Anexo do Centro Educacional São Francisco (Chicão) 
- Núcleo de Ensino da Unidade de Internação 
Provisória de São Sebastião – NuEn/UIPSS  

Código da EU 990290000028 

Telefone 3335-9305 

Localização Complexo Penitenciário - Fazenda Papuda 

Diretoria Regional de Ensino São Sebastião 

Data de criação 
2009 – Escola do Centro de Ensino Amigoniano   

2014 – Núcleo de Ensino da UIPSS 

Autorização 

Termo de Convênio nº 37/1999 
Portaria Conjunta nº 03, de 21 de março de 2014 

(SEE e SECRIA/DF) 

Turno de Funcionamento Matutino e Vespertino 

Nível de Ensino Ofertado 

TURMAS MULTISSERIADAS 

 Ensino Fundamental – Séries Iniciais 
 Ensino Fundamental – Séries Finais 
 Ensino Médio 

Modalidade de Ensino 

PEDAGOGIA DE PROJETOS 

 Projetos Individuais 
 Projetos Interventivos 
 Projetos Coletivos Temáticos 

  

2.5 - QUANTO À CARACTERIZAÇÃO FINANCEIRA 
 

O NuEn está inserido no Programa de Descentralização Financeira (PDAF) do Governo do 

Distrito Federal e no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Governo Federal. As duas 

verbas são calculadas de acordo com o número de estudantes inscritos no Censo Escolar, o que na 

maioria das vezes não corresponde à realidade da escola quando do recebimento dos valores em 

questão. 

O NuEn/UIPSS vinculado ao CED São Francisco não recebia valores referente à socioeducação, 

e sim a educação regular, o que não contemplava as necessidades deste. Em meados de 2019, a SEE 

conseguiu designar verba própria para as unidades de internação, não comprometendo assim, as 

verbas das escolas vinculantes. 
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Importante salientar que a parceria com a Direção do CED São Francisco desde 2015, tem sido 

fundamental para suprir as necessidades de materiais escolares, equipamentos e também, na 

interlocução com parceiros para desenvolver projetos junto aos estudantes. 

2.6 – RECURSOS HUMANOS  
 

Cargos/Função Quantidade Especificações 

Servidores Cargo Diretivo 1 Supervisor 

Professores Efetivos 16 

FORMAÇÃO 

Licenciatura 00 

Especialização 13 

Mestrado 02 

Doutorado 01 

Apoio Administrativo 0 Atua no NuEn 

Secretário Escolar 0 CED São Francisco 

Conservação e Limpeza 0 
Realizada pelos funcionários 

que prestam serviço na 
Unidade de Internação 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 Quem é o Aluno das Unidades de Medida Socioeducativas? 

O Estatuto da Criança e do Adolescente traz esta informação: trata-se de adolescente na faixa 

etária entre 12 a 18 anos, autor de ato infracional análogo a algum crime. Em 2013, a Companhia 

de Desenvolvimento do Distrito Federal (Codeplan) desenvolveu a pesquisa “Perfil do 

Socioeducando no Distrito Federal”, que, apesar de antiga, tais dados oferecem subsídios ao nosso 

trabalho:  

 64% desses jovens encontram-se na faixa etária entre 16 a 18 anos;  
 84,2 % são do sexo masculino; 
 80,2% declaram-se negros; 
 90% naturais do DF.  

Quanto aos atos infracionais análogos a crimes, percebemos uma mudança no que se refere aos 

percentuais apresentados na pesquisa, em contrapondo com o Anuário Atendimento Socioeducativo 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 
Núcleo de Ensino - UIPSS 

 

Inicial no Núcleo de Atendimento Integrado – NAI/UAI-DF (página 30), que traz os dados referentes 

aos adolescentes que deram entrada no NAI, em 2018: 

 

CODEPLAN – 2013 ANUÁRIO / NAI-2018 

 Roubo ………………42,1%;  
 Homicídio…………... 14,7%    
 Tentativa de homicídio……. 8,7%    
 Tráfico de Drogas…………. 8,3%    

 

 Roubo……………………… 41,26%  
 Tráfico de Drogas………….. 23,61% 
 Furto………………………… 6,29%  
 Posse de droga………………  5,99%  
 Porte de arma ……………….. 5,41%  
 Receptação …………………. 5,07% 
 Ameaça ………………………2,19%  
 Tentativa de roubo …………  1,7%  
 Tentativa de homicídio……  1,67% 
 Homicídio ………………..…0,67% 

 
Respeitando as diferentes metodologias das pesquisas, alguns dados nos chama a atenção: 

enquanto que o percentual de “roubo” permaneceu quase o mesmo, o percentual referente à 

homicídio, reduziu consideravelmente – de 14,7% para 0,67%. Infelizmente, não conhecemos as 

razões efetivas para esta redução, mas trata-se de um dado muito positivo.  

Quanto a escolaridade (Codeplan):  

 82% não concluíram o Ensino Fundamental. 
 2,2% completaram o Ensino Médio.  

De forma geral, conforme descrito nas Diretrizes Pedagógica – Escolarização na 
Socioeducação, são adolescentes que apresentam características como: 

 fragilidade no controle dos impulsos;  
 baixo desempenho escolar;  
 os pais apresentam históricos de envolvimento com a polícia;  
 baixa renda familiar; supervisão parental deficiente;  
 membros de famílias numerosas;  
 filhos de pais muito jovens; 
 residentes em aglomerados urbanos com alta frequência de violência;  
 a maioria é usuário de drogas;  
 são jovens pertencentes a etnias raciais politicamente minoritárias  
 apresentam acúmulo de histórico de transferência e evasão escolar.  

 
“São adolescentes que revelam histórico de violências sofridas, destacando-se a violência física, 

seguida pela violência psicológica. A escola situa-se na quarta posição em relação aos locais onde 

sofrem violências, sendo antecedida pelas ações da polícia e por conflitos com grupos rivais e 

familiares”.  

No entanto, a pesquisa demonstra que 93% acredita que a escola pode mudar sua vida.  
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Esse percentual da crença na escola é próximo aos resultados da Avaliação Institucional 

Discente, realizada no Núcleo de Ensino a cada ano. Em 2020 e 2021, esses percentuais de crença de 

que a escola pode mudar a vida foi de aproximadamente 92,3% e 93,5%, respectivamente. Essas 

informações oferecem grandes subsídios para o nosso fazer pedagógico.  

 

Quanto a escolaridade dos estudantes acautelados na UIPSS: 

A gestão do NuEn/UIPSS disponibiliza, semanalmente, amostra do perfil escolar dos estudantes 

acautelados na Unidade. Os dados demonstrados no gráfico referem-se especificamente aos 

socioeducandos acautelados na UIPSS:  

 

 

 

 

Observa-se que a grande concentração dos alunos se encontra no 6º/7º ano (30%), seguido do 

4º/5º ano (23%). Os 20% não encontrados refere-se a alunos não matriculados na Rede Pública de 

Ensino.  

Esses dados apresentam pouca variação semana a semana. O que se observa é que o maior 

número se concentra nos no Ensino Fundamental - 5º/6º/7º ano. Tais dados oferecem subsídios ao 

corpo docente, uma vez que o atendimento escolar é realizado em turmas multisseriadas.  

4. FUNÇÃO SOCIAL - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA-
NuEn  

O principal objetivo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é transformar a educação 

brasileira para que todos os estudantes, em todo o país e independente de condições econômicas e 

classe social, adquiram as mesmas aprendizagens essenciais, uma vez que a educação é um direito de 

todos.  

Fonte: NuEn/UIPSS – abril/2022 
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Segundo a BNCC, a educação integral tem como propósito a formação e o desenvolvimento 

global dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, 

rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a 

dimensão afetiva” (BNCC, 2017). Trata-se de uma concepção que compreende que a educação deve 

garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, 

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

educadores, gestores e comunidades locais.  

No texto “O compromisso com a educação integral” (BNCC, 2017, p. 14), a BNCC 

apresenta três elementos estruturantes desse paradigma educacional. São eles: visão de estudante, 

desenvolvimento pleno e integração curricular:  

 Visão de estudante: a BNCC assume uma “visão plural, singular e integral da criança, do 

adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem”, a fim 

de “promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 

pleno, nas suas singularidades e diversidades”. Também considera a relevância de serem 

estabelecidos processos educativos que incluam “as diferentes infâncias e juventudes, as 

diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir” (BNCC, 2017, p. 

14). 

 Desenvolvimento pleno: a BNCC aponta para alguns desafios de aprendizagem postos pela 

sociedade contemporânea que precisam ser incluídos intencionalmente no processo educativo 

– “no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-

se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, 

produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o 

desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação 

cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das 

culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar 

decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 

aprender com as diferenças e as diversidades.” (BNCC, 2017, p. 15). 

 Integração curricular: A BNCC indica que a educação integral propulsione uma educação 

sem fragmentação radical dos componentes curriculares e que tenha sentido para os 

estudantes, ou seja, uma educação que promova pontes entre o conhecimento e a vida. O 

documento também destaca a importância da valorização do contexto do estudante para que 

seja dado sentido ao que se aprende, e joga luz sobre o "protagonismo do estudante em sua 

aprendizagem e na construção de seu projeto de vida” (BNCC, 2017, p. 15/16). 
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Tais elementos compreendem os princípios da integralidade, intersetorialização, 

transversalidade, diálogo escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede. Na medida do 

possível, tais princípios são contemplados nos projetos individuais dos docentes, considerando que 

os estudantes apesar de estarem na internação cautelar, estão privados de liberdade. 

Considerando, ainda, a Base Nacional Comum Curricular, ao longo da Educação Básica – na 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio –, os alunos devem desenvolver as dez 

competências gerais da Educação Básica, previstas na BNCC, que pretendem assegurar, como 

resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que 

vise à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva:  

1. Conhecimento; 

2. Pensamento crítico e criativo; 

3. Repertório cultural; 

4. Comunicação; 

5. Cultura digital; 

6. Trabalho e projeto de vida; 

7. Argumentação; 

8. Autoconhecimento e autocuidado; 

9. Empatia e cooperação; 

10. Responsabilidade e cidadania.  

Sugestão- retirar- estas competências estão implícitas na SEEDF 

 
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do adolescente como sujeito 

em desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais próprias, que 

demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e diferentes 

modos de inserção social. Conforme reconhecem as Diretrizes Curriculares Nacionais, é frequente, 

nessa etapa, observar forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da mesma idade, o que 

é evidenciado pela forma de se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. Isso requer dos 

educadores maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das 

culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais densamente 

povoadas. (BRASIL, 2010 Diretrizes Curriculares Nacionais). 

A Secretaria de Estado de Educação propôs, em meados de 2012/2013, a criação de um grupo 

de trabalho, composto por docentes da SEE/DF que já atuavam na socioeducação, bem como 
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professores e gestores das Unidades de Medidas Socioeducativa, para o desenvolvimento de um 

trabalho com o olhar específico para a socioeducação, o que culminou com a publicação das 

“Diretrizes Pedagógicas para Escolarização da Socioeducação”, aprovado pelo Conselho de 

Educação do Distrito Federal, por meio do Parecer nº 223/2014, que tem sido norteador para os 

professores/gestores que atuam na socioeducação.  

Considerando as especificidades das unidades de internação provisória, a 
organização do trabalho pedagógico do Núcleo de Ensino deverá contemplar 
os princípios da interdisciplinaridade e transversalidade, estabelecidos nas 
Diretrizes Curriculares Gerais Nacionais para a Educação Básica, por meio 
do desenvolvimento de projetos pedagógicos elaborados coletivamente e com 
atividades diversificadas, para uma mesma turma, que, nesse caso, pode ser 
composta por estudantes dos diferentes anos do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. (Ribeiro & SIlva, 2014, p. 91) 
 

A metodologia adotada pelo NuEn/UIPSS é pautada no protagonismo juvenil, em que o aluno 

é o principal ator no processo ensino-aprendizagem, deixando de ser apenas um mero receptor de 

conhecimento. Assim, são desenvolvidos projetos pedagógicos que abordam temas diversos, 

observando-se, preponderantemente, a demanda dos próprios adolescentes.  

Toda pessoa nasce com um potencial e tem o direito de desenvolvê-lo. Para 
desenvolver as pessoas precisam de oportunidades. O que uma pessoa se torna 
ao longo da vida depende de duas coisas: das oportunidades que teve e das 
escolhas que fez. Além de ter oportunidades, as pessoas precisam ser 
preparadas para fazer escolhas. 
 

Este enunciado faz parte do Paradigma do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações 

Unidas para a viabilização da pessoa, aponta para o papel central da educação, como o único processo 

capaz de transformar o potencial das pessoas em competências, capacidades e habilidades. 

Considerando tal perspectiva, o trabalho com projetos viabiliza a possibilidade de explorar 

competências e habilidades mais próximas da realidade desses jovens que são um diferencial nas 

oportunidades e escolhas que estes farão após o contato com os conhecimentos experimentados e 

vivenciados nos diversos projetos desenvolvidos pelos professores.  

Assim, ao professor, cabe a tarefa de elaborar, orientar e mediar tais projetos, considerando-se 

as especificidades educacionais da internação provisória: turmas multisseriadas, distorção idade/ano, 

mantendo sempre o foco nos eixos transversais do Currículo em Movimento do Distrito Federal: 

educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação para e em direitos humanos e nas 

competências da Base Nacional Comum Curricular. 

O professor que opta por atuar no NuEn/UIPSS deve compreender as especificidades do 

contexto sócio-histórico-cultural dos estudantes e buscar desenvolver um olhar sensível, despido de 
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preconceitos, no que se refere aos atos infracionais praticados pelos mesmos. Assim, o professor deve 

desenvolver a prática do diálogo contínuo, no intuito de auxiliá-los na construção de alternativas aos 

impasses vivenciados, na busca de uma reconciliação consigo mesmo.  

Trabalhar por meio de projetos é entender que o percurso do ensino nunca é fixo ou ordenado. 

O ato de projetar supõe uma abertura ao desconhecido e para o não determinado, bem como uma 

flexibilidade para reformular as metas e os percursos, à medida que as ações projetadas evidenciem 

novos problemas e dúvidas. O trabalho do professor na socioeducação não poderia ser de outra forma. 

É um constante projetar-se ao desconhecido, um ter em mente que a devolutiva pode às vezes vir em 

longo prazo, ou nem vir. Entretanto, aquele que professa, carrega em si o sonho de voar. Acredita em 

alçar voos, mesmo sabendo que voos não podem ser ensinados, só podem ser encorajados. 

Busca-se, assim, contribuir para a ressocialização do adolescente autor de ato infracional, por 

meio da oferta de atividades pedagógicas que estimulem a aproximação com a escola, desenvolvendo 

metodologia específica que garanta abordagens curriculares correspondentes com o nível de ensino, 

de forma a adequar-se ao tempo de permanência na internação provisória. Busca-se fazer do NuEn 

um espaço de liberdade dentro da Unidade, cientes de que o papel do professor e a prática 

pedagógica ocupam lugar em destaque no processo de ressocialização. 
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5. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS - FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  

 

A pedagogia da aprendizagem ativa e significativa é o centro da atuação do NuEn da UIPSS, 

especialmente porque almejamos a formação de uma pessoa autônoma, capaz de fazer escolhas 

conscientes e responsáveis, criar seu projeto de vida e executá-lo respeitando as regras sociais, os 

princípios de solidariedade, cordialidade e que seja flexível e capaz de adaptar-se à realidade, com 

criatividade e perseverança. 

Buchweitz (2001), em sua pesquisa realizada com 40 estudantes concluintes dos cursos de 

licenciatura em Física e em Ciência Biológica, solicitou que selecionassem e descrevessem uma 

aprendizagem que foi significativa que tenha marcado sua vida. O resultado foi que as passagens que 

mais marcaram não foram apenas às cognitivas, mas também de atitudes e habilidades que 

proporcionaram uma participação ativa; os estudantes ao comentar os resultados mencionaram que 

as aprendizagens que foram significativas ocorreram em diferentes momentos, e em sua maioria fora 

da sala de aula. Na segunda etapa da investigação os participantes desta pesquisa evidenciaram que 

o ensino apresentado em sala de aula em parte é pouco adequado e observaram a importância da 

participação ativa como elemento necessário a aprendizagem. 

“[...] a importância da participação ativa em termos de vivenciar, sentir, 
interagir, aplicar, praticar e fazer. Também são citados o prazer, o interesse, 
o estímulo e o gosto maior pelas atividades em situações fora da sala de aula 
como motivos para ocorrer a aprendizagem significativa (BUCHWEITZ, 
2001, p. 140).” 

 
Santos, (2015, p. 2-3), define sete passos para alcançar a aprendizagem significativa: 

“A concretização dessa aprendizagem se dá através do que entendemos ser 
os sete passos da (re) construção do conhecimento: 
1. O sentir- toda aprendizagem parte de um significado contextual e 
emocional. 
2. O perceber - após contextualizar o educando precisa ser levado a perceber 
as características específicas do que está sendo estudado. 
3. O compreender- é quando se dá a construção do conceito, o que garante a 
possibilidade de utilização do conhecimento em diversos contextos. 
4. O definir- significa esclarecer um conceito. O aluno deve definir com suas 
palavras, de forma que o conceito lhe seja claro. 
5. O argumentar- após definir, o aluno precisa relacionar logicamente vários 
conceitos e isso ocorre através do texto falado, escrito, verbal e não verbal.  
6. O discutir - nesse passo, o aluno deve formular uma cadeia de raciocínio 
através da argumentação. 
7. O transformar - o sétimo e último passo da (re) construção do conhecimento 
é a transformação. O fim último da aprendizagem significativa é a intervenção 
na realidade. “Sem esse propósito, qualquer aprendizagem é inócua.” 
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Tem como premissas pedagógicas a Pedagogia de Projetos – a formação integral defendida pelo 

Manifesto da Escola Nova e a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire que expressa a necessidade 

da contextualização para dar significado ao processo pedagógico e define o papel do educador:  

 

“O educador democrático, crítico, em sua prática docente deve forçar a 
capacidade de crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. 
Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se 
“aproximar” dos objetos cognoscíveis é uma de suas tarefas primordiais. Para 
isso, ele precisa ser um educador criador, instigador, inquieto, rigorosamente 
curioso, humilde e persistente. Deve ser claro para os educandos que o 
educador já teve e continua tendo experiência de produção de certos saberes 
e que estes não podem ser simplesmente transferidos a eles. (FREIRE, 2011, 
p. 27).” 
 

Makarenko é muito atual e adequado para o momento, dadas às condições desiguais existentes 

na vida cotidiana e especialmente na comunidade quem que a escola está inserida, onde os jovens se 

encontram em situação de vulnerabilidade, expostos às tentações de entrar em conflito com a lei para 

satisfazer o desejo de obter a felicidade (algumas vezes expressa em um par de tênis de marca). Neste 

contexto a escola necessita ser mais atrativa e criativa, e, oferecer realmente um caminho possível 

para encontrar a felicidade, começando por possibilitar que o estudante seja feliz ao se aventurar a 

aprender. A educação necessita de uma revolução para realmente cumprir seu papel na sociedade, a 

escola deve ser mais desafiadora e instigante, promover o exercício da escolha consciente e 

responsável, pois a sociedade necessita de pessoas com formação integral para realizar as mudanças 

que possam tornar as condições de vida menos desiguais, e o convívio entre os seres cada vez mais 

afetuoso, solidário e cooperativo garantindo a sustentabilidade para todos sem distinção.  

Ruben Alves defendia a ideia de aproveitar às situações propícias a aprendizagem e nos lembra 

da importância do papel do educador no processo pedagógico. Ele disse que sua estrela era a educação 

e educar era mais do que ensinar disciplinas curriculares como Matemática, Física, Química, 

Geografia, Português (ALVES, 2002). Na visão de Rubem Alves o educador deve envolver o 

estudante no processo e aproveitar os momentos propícios à aprendizagem, que ocorrem quando a 

criança desperta a curiosidade. O autor considerava possível tal proposta, uma vez que viveu esta 

experiência na Escola da Ponte em Portugal, o que o encantou. Ele descreve o educador como um 

apaixonado pela educação e, portanto envolvido, incentivado e realizado por fazer parte do processo 

de ensino e de aprendizagem. 
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“Mas essa escola não se constrói por meio de leis e parafernália tecnológica. 
De que vale uma cozinha dotada das panelas mais modernas se o cozinheiro 
não sabe cozinhar? É o cozinheiro que faz a comida boa mesmo em panela 
velha. O cozinheiro está para a comida boa da mesma forma como o educador 
está para o prazer de pensar e aprender. Sem o educador o sonho da escola 
não se realiza. (ALVES, 2011).” 
 

Lembra ainda da importância da formação do educador, um “A questão crucial da educação, 

portanto, é a formação do educador. "Como educar os educadores?" (ALVES, 2011). Um novo 

educador para uma nova educação, ou melhor educar de novo o educador, desta vez com outra 

perspectiva, a do educador, com uma mente aberta, o coração tranquilo e afetuoso, o espírito livre do 

pesquisador que se torna parceiro/ orientador do processo de construção do conhecimento ativo e 

significativo para o estudante, que aprende junto e não mais como o detentor do conhecimento. 

Escola da Ponte e os argumentos de José Pacheco fundamentam e estimulam a implantação 

deste projeto. “Com ou sem novas tecnologias, a escola precisa ser reinventada”. Diz Pacheco em 

entrevista à UOL, estamos buscando reinventar a educação do Chicão.  

“O educador José Pacheco defende uma escola sem salas de aula, divisão de 
turmas ou disciplinas, ou seja, pensa que o modelo atual de ensino precisa de 
mudanças profundas para dar certo. A velha escola há de parir uma nova 
educação, mas as dores do parto serão intensas, enquanto a tecnocracia e a 
burocracia continuarem a invadir domínios onde deveria prevalecer a 
pedagogia [...] (SOUZA, 2014).” 
 

A Coordenação Pedagógica mais uma vez é o cenário ideal para abrir o diálogo com os 

educadores, o fortalecimento das formas de participação e reconhecimento do papel dos diversos 

segmentos.  

No trabalho com projetos não existe um percurso fixo, projetar implica em ter uma abertura 

para o desconhecido, e a capacidade de se adaptar, de flexibilizar para reformular metas e caminhos, 

ante as dúvidas e desafios que surgem, e pode ser dividido em: problematização, desenvolvimento, 

aplicação e avaliação. O trabalho por projetos requer mudanças na concepção de ensino e 

aprendizagem e, consequentemente, na postura do professor. (HERNADEZ, 1988). Instiga a criação 

de novos instrumentos de avaliação, pois os projetos não têm a obrigação de seguir um padrão pré-

estabelecido e deve-se considerar a evolução integral do estudante durante o processo, não só o 

resultado alcançado, neste caso o percurso é o mais importante, o erro é uma oportunidade de 

aprendizagem que deve ser explorada no sentido de se refletir sobre as escolhas e pensar novas 

estratégias é a superação de si mesmo e das adversidades. 
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Todos os referenciais teóricos aqui aportados visam atender as proposições do Currículo em 

Movimento da SEEDF. Contemplando a Teoria Critica e Pós Crítica que questiona as incoerências 

sociais e busca uma racionalidade emancipatória e um compromisso ético que liga valores universais 

a processos de transformação social por meio da concepção de educação integral. Também, a 

Pedagogia Histórico Crítica e a Psicologia Histórico Cultural reafirmam a necessidade de se 

considerar a realidade socioeconômica como princípios essenciais no qual se privilegia o contexto 

social, cultural e econômico dos estudantes. 
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6. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

No que tange à organização do trabalho pedagógico, considerando as Diretrizes Pedagógicas – 

Escolarização na Socioeducação - são imprescindíveis algumas informações sobre o acautelamento 

dos estudantes na UIPSS, bem como as características do atendimento dos mesmos no Núcleo de 

Ensino.  

6.1 – COMO OS ADOLESCENTES SÃO ACAUTELADOS 
Seguindo as classificações por idade e compleição física, de acordo com o que preconiza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente autor de ato infracional é acautelado da seguinte 

forma pela Unidade de Internação Provisória: 

 Módulo 1: Adolescentes em quarentena (devido à Pandemia do Covid todos os 

adolescentes que são acautelados permanecem pelo período de dez dias em quarentena); 

 Módulo 2: Adolescentes em sansão de até 90 dias divididos em grupos com maiores e 

menores de idade. 

 Módulo 3: Adolescentes em primeira internação com idade entre 15 e 16 anos; 

 Módulo 4: Adolescentes em primeira internação com idade acima de 16 anos divididos 

em grupos com maiores de idade e menores, 

 Módulo 5: Adolescentes de 2ª ou mais passagens na UIPSS com idade de 17 anos ou mais; 

 Módulo 6 (Módulo de Proteção à Integridade Física): Para adolescentes em casos 

especiais de acautelamento tais como: atos infracionais de grande comoção pública, atos 

infracionais análogos à violência sexual e doméstica, latrocínio, entre outros; 

 Módulo 7 (Módulo Disciplinar: Adolescentes em cumprimento de medida disciplinar): 

formado por jovens que tenha infringido alguma norma disciplinar na unidade e/ou 

cometido dano ao patrimônio. 

 

6.2 – CARACTERÍSTICAS DO ATENDIMENTO ESCOLAR NO NÚCLEO DE ENSINO 
DA UIPSS 

Os quesitos de acautelamento definem a forma com que os estudantes frequentam a escola – 

isto é, o atendimento escolar é realizado por módulo, de forma a respeitar a integridade física dos 

jovens e servidores. Vale registrar essas características: 

 Atendimento escolar por módulo; 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 
Núcleo de Ensino - UIPSS 

 

 Turmas multisseriadas – alunos do ensino fundamental, anos iniciais e finais com alunos 

do ensino médio, numa mesma turma; 

 Permanência dos adolescentes na Unidade pelo período de (1) a (45) dias; 

 Atendimento ao módulo sanção: formado pelos estudantes que foram apreendidos após 

não cumprimento de medida de semiliberdade, devendo cumprir sanção de 60 a 90 dias (prazo pré 

determinado pelo poder judiciário). 

 Existindo maiores de idade e menores no mesmo módulo, os alunos devem ser 

atendidos em salas separadas; 

Apesar de todas as peculiaridades apresentadas e a alta rotatividade de estudantes na unidade, 

é importante ressaltar que TODOS são atendidos diariamente pelo Núcleo de Ensino 

independentemente da falta de algum professor. Em caso de ausência de docentes, os jovens são 

redistribuídos em outras turmas, observando o quantitativo de no máximo 10 (dez) estudantes por 

sala de aula (orientação sugerida pela Gerência de Segurança da UIPSS). 

Dessa maneira é possível a garantia de 4h diárias de aula aos estudantes, conforme preconizam 

as legislações vigentes. Nas situações em que a Gerência de Segurança informe a impossibilidade dos 

jovens estarem no ambiente escolar por motivos de segurança, os mesmos são atendidos por meio de 

atividades indiretas (atividades impressas encaminhadas aos alojamentos e posteriormente devolvidas 

ao Núcleo de Ensino para correção). 

 

6.3 – MODULAÇÃO E O PERFIL DO PROFESSOR  
Segundo as Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação, o profissional da 

educação que atua em uma Unidade de Internação deve ter clareza de seu papel no atendimento 

socioeducativo ao adolescente/jovem.  

A escolarização nesse contexto não pode ser desvinculada do processo 
socioeducativo e, assim, exige-se do profissional um perfil que atenda 
às especificidades desse contexto. A socioeducação pauta-se na 
construção de novos sentidos e caminhos para a vida e, nesse processo, 
os adolescentes devem ser agentes das mudanças que lhes são 
propostas e das possibilidades que lhes são apresentadas. O 
profissional que atua nesse contexto deve ser um mediador, um 
facilitador que oferece sustentação ao socioeducando, enquanto este 
descobre novas possibilidades de traçar seu destino. Nesse processo, o 
educador é o principal responsável por oportunizar aos adolescentes o 
acesso aos conhecimentos que podem ser a chave para sua promoção. 
Oportunidades que devem focar referenciais de vida, de ética, de 
comprometimento social, de autoridade e limite. Para tanto, o perfil 
profissional adequado a essa atuação não deve deter-se em requisitos 
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teóricos, mas abranger também os recursos pessoais, interpessoais e 
éticos. O educador não pode privar o adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa do conhecimento que lhe é de direito, mesmo 
que as estratégias, o tempo e o espaço pedagógico demandem modos 
de organização específicos (página 30). 

 

Este perfil de profissional é ao mesmo tempo complexo e singular, requerendo da SEEDF e dos 

Núcleos de Ensino das Unidades de Internação e Internação Provisória a organização de espaços-

tempos para a formação continuada com o objetivo promover a reflexão da prática docente e subsidiar 

teórica e metodologicamente o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de práticas 

pedagógicas inovadoras, avançando na construção de um trabalho que promova continuamente as 

aprendizagens dos estudantes. 

A Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE) desde o ano 2018, tem 

ampliado a oferta de cursos alinhados com os princípios do SINASE e da educação em direitos 

humanos aos docentes da SEEDF. 

A necessidade da oferta de escolarização, realizada pelas escolas das Unidades de Internação 

estrita ou cautelar, encontra respaldo no artigo 123 do ECA que, em seu parágrafo único, preceitua 

que “durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades 

pedagógicas”. Neste sentido, o período de cumprimento da medida provisória deve permitir aos 

adolescentes amplas possibilidades de continuar ou retomar sua trajetória acadêmica. A oferta de 

atividades formativas significativas aos estudantes em internação cautelar provisória implica a 

necessidade de construção de um processo pedagógico que leve em conta o tempo de permanência 

não apenas na dimensão quantitativa, representado pelo número de dias e horas da internação, mas 

também na dimensão qualitativa, representado pela qualidade das experiências, relações e interações 

vividas. 

Neste sentido, o trabalho pedagógico da escola para atendimento aos estudantes em medida 

cautelar se fará com professores organizados por área de conhecimento, viabilizando o trabalho 

coletivo, tanto no que se refere ao planejamento pedagógico quanto nos encontros/aulas com os 

estudantes.  

Considerando as especificidades das UIPSS destacadas anteriormente, a organização do 

trabalho pedagógico do NuEn deverá contemplar os princípios da interdisciplinaridade e 

transversalidade, por meio do desenvolvimento de projetos pedagógicos elaborados coletivamente e 

com atividades diversificadas para uma mesma turma que, nesse caso, pode ser composta por 

estudantes dos diferentes anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

 • Linguagens (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna)  
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• Matemática e Ciências da Natureza  

• Ciências Humanas (História e Geografia)  

• Educação Física  

• Arte  

• Atividades (compreende todos os componentes curriculares referentes aos anos iniciais do 

ensino fundamental).  

Os (as) professores (as) das diferentes áreas de conhecimento/componentes curriculares, bem 

como os (as) professores (as) de Atividades atuarão de forma conjunta para garantir as aprendizagens 

de cada estudante, esteja ele matriculado ou não nos anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental 

ou no Ensino Médio. 

Para adequar-se a essa realidade, que difere de qualquer outra Unidade de Internação 

Socioeducativa, eis as informações sobre a modulação do Núcleo de Ensino:  

 Dezesseis professores divididos por grupos e por área de conhecimento, para atendimento 

dos respectivos módulos; 

 Todos os professores com a mesma carga horária, sendo 25h de regência (30h/a) e 15h de 

coordenação (10h/a), para planejamento e desenvolvimento de projetos interventivos e/ou 

coletivos (ver anexo 12-Matriz Curricular adotada); 

  Necessidade de modulação em jornada ampliada para que atenda a necessidade de 

coordenação pedagógica conjunta dos professores, no contra turno, por grupo interdisciplinar, para 

o desenvolvimento dos projetos individuais, coletivos e interventivos. Tal adequação precisa ser 

atualizada nos documentos oficiais da SEE, incluindo a Portaria de Escolha de Turmas e 

Portaria de Atuação do Professor, uma vez que impacta diretamente no funcionamento do 

NuEn e na execução da proposta da pedagogia de projetos. 
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A seguir, quadro demonstrativo dos professores divididos por grupo.  

 
GRUPO 

 
TURNO 

 
ATENDIMENTO/ 

MÓDULOS 

 
Nº 

TURMAS 

PROFESSORES 
ORGANIZADOS POR 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

 
1 

 
MATUTINO Módulos 1, 2, 3 e 7 

 
8 

Oito professores, sendo:  
(1) Atividades;  
(1) Exatas; 
(2) Linguagens; 
(1) Humanas; 
(1) Artes;  
(2) Educação Física. 

 
GRUPO 

 
TURNO 

 
ATENDIMENTO/ 

MÓDULO 

 
Nº 

TURMAS 

PROFESSORES 
ORGANIZADOS POR 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

2 
 
 
 

VESPERTINO 
 
 
 

Módulos 4, 5 e 6 

8 
 
 
 
 
 

Oito professores, sendo:  
(1) Atividades;  
(1) Exatas; 
(2) Linguagens; 
(1) Humanas; 
(1) Artes;  
(2) Educação Física. 

 

Observação 1 
A duplicidade de professores da área de conhecimento de Letramento e de Língua Portuguesa, 

justifica-se pelos projetos: Projeto de Alfabetização e Projeto Dia D – Parada da Leitura, elaborados 
como projetos interventivos (como prazo determinado), mediante a identificação da elevada 
concentração de adolescentes não alfabetizados e com desvio de série idade, além de um número 
elevado que abandonaram a escola. 

Devido a esses quesitos e, considerando a alta rotatividade dos adolescentes na Unidade, tais 
projetos foram mantidos e continuam sendo implementados – transformados em projetos de educação 
continuada. A necessidade de mais um professor de Educação Física é justificada pelo benefício do 
esporte e das atividades físicas proporcionadas aos adolescentes em privação de liberdade. Ainda, a 
realização de torneios de futebol, futsal e olimpíadas, que ocorrem em todos os anos.  
Observação2: 
 Os estudantes em medida de internação sansão não podem ser atendidos juntamente aos 
estudantes em cumprimento de medida provisória por questões de segurança, bem como os estudantes 
maiores de idade não podem ser atendidos com os menores. Tal situação acarreta na necessidade de 
montagem de horário de atendimento do professor diariamente, pelo coordenador pedagógico local. 
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6.4 – PROJETOS PEDAGÓGICOS – INDIVIDUAIS, INTERVENTIVOS E COLETIVOS E 
OFICINAS PEDAGÓGICAS  

 

Devido à alta rotatividade de alunos que adentram a Unidade durante o período letivo, o 

atendimento escolar em turmas divididas por idade/ano escolar é inviabilizado. Assim, a organização 

pedagógica do NuEn/UIPSS diferencia-se das demais escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, bem como dos núcleos de ensino das unidades de internação estrita, conforme preconizam 

as Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação:  

“Considerando as especificidades das unidades de internação provisória, a 
organização do trabalho pedagógico do Núcleo de Ensino deverá contemplar 
os princípios da interdisciplinaridade e transversalidade, estabelecidos nas 
Diretrizes Curriculares Gerais Nacionais para a Educação Básica, por meio 
do desenvolvimento de projetos pedagógicos elaborados coletivamente e com 
atividades diversificadas, para uma mesma turma, que, nesse caso, pode ser 
composta por estudantes dos diferentes anos do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio (Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação, 2014, p. 
91, 92).” 
 

Ainda, consoante à Resolução nº 03, de 13 de maio de 2016/MEC, e 10º, que versa sobre o 

atendimento escolar nas unidades de internação socioeducativa:  

“Deve ser garantido atendimento escolar nas unidades de internação provisória, com 
elaboração e implementação de proposta pedagógica específica à natureza desta 
medida, voltado à continuidade do processo de escolarização de adolescentes e 
jovens já matriculados ou que subsidie a reconstrução da trajetória escolar daqueles 
que se encontram fora da escola. (Capítulo IV Art. 8º).  

 

“As escolas localizadas em unidades de internação socioeducativas devem elaborar 
projeto político pedagógico próprio articulado ao projeto institucional da unidade em 
que se insere, com vistas ao atendimento das particularidades de tempo e espaço 
desta medida, balizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, garantindo o 
cumprimento de carga horária mínima definida em lei. (Capítulo IV Art. 10º).”  

 

Durante o ano letivo, são elaborados e implantados Projetos Individuais, Projetos Interventivos 

e Projetos Coletivos Temáticos. Tais projetos são elaborados, considerando os parâmetros e 

competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Currículo em Movimento. Como já 

mencionado anteriormente, os alunos devem desenvolver as dez competências gerais da Educação 

Básica, previstas na BNCC, que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que vise à construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva, quais sejam: conhecimento; pensamento crítico e criativo; 

repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; 
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autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania. Os projetos 

são elaborados, implantados e implementados, ano a ano, pelo corpo docente do NuEn, partindo da 

premissa do fazer pedagógico, que é: LIBERDADE / RESPONSABILIDADE / TROCA DE 

EXPERIÊNCIA / CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA (projetos coletivos temáticos): 

 

 Projetos Individuais: considerando a área de conhecimento do docente e tendo como 

premissa as Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação, como o 

Currículo em Movimento e competências da Base Nacional Comum Curricular, cada 

professor elabora o respectivo Projeto Individual, o que irá nortear seu trabalho 

pedagógico durante todo ano letivo, cujo detalhamento é registrado nos Planos de 

Ensino; 

 Projetos Interventivos: Destinado a grupos de estudantes com dificuldades 

específicas de aprendizagem - trata-se, portanto, de uma intervenção complementar, 

que pode ser destinada ao atendimento de grupos específicos de estudantes, bem como 

atendimento individualizado. Dentre eles Projeto de Alfabetização, Clube da leitura, 

Projeto Interdisciplinar- Parada da leitura. Os referidos projetos se encontram na 

íntegra em anexo. 

 

 Projetos Coletivos Temáticos: construção compartilhada pelos grupos 

interdisciplinares, considerando o Calendário Anual da Rede Pública de Ensino, bem 

como outras datas não constantes deste, tais como: o Dia da Mulher, Dia das Mães, 

Páscoa, Olimpíadas, Festa Junina, etc. Nesses projetos fica evidenciado o 

protagonismo do aluno na construção de peças teatrais e composição de músicas para 

apresentação, sempre orientados pelos docentes do NuEn. 

 Plano de Ensino Semestral: pautado pelo Currículo em Movimento e, considerando 

o Projeto Individual do professor, o plano de ensino apresenta o detalhamento dos 

conteúdos, metodologia e estratégias de avaliação de cada docente. 

 

 

6.5 – PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

O Plano de Ação da Coordenação Pedagógica do Núcleo de Ensino da UIPSS para elaboração 

e implementação da Proposta Pedagógica é divido em diversas ações que devem garantir a 

participação efetiva do corpo docente, conforme detalhado, de forma sucinta, no quadro a seguir:  
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O que fazer?  Quando?  

1. Planejar a semana pedagógica Fevereiro 

2. Garantir a elaboração dos projetos individuais e planos de ensino Março 

3. Apresentar projetos individuais  Maio 

4. Identificar a necessidade de elaboração de projetos interventivos No decorrer do ano letivo 

5. Coordenações pedagógicas – colher proposições dos docentes – 
palestras, pesquisas, estudos, etc.  

No decorrer do ano letivo 

(periodicidade – semanal) 

6. Reuniões intersetoriais Bimestralmente 

7. Projetos coletivos – definição e elaboração dos projetos de grande 
mobilização e datas do calendário escolar, para planejamento coletivo. 

Semana pedagógica 

No decorrer do ano 
letivo 

8. Avaliação diagnóstica: validar formulário com o corpo docente – 
aplicar sempre que o professor receber um novo aluno na sala de aula, 
considerando a alta rotatividade dos adolescentes. 

No decorrer do ano 
letivo 

9. Avaliação coletiva – preenchimento dos relatórios de entrada e de saída 
dos alunos, por grupo interdisciplinar. 

No decorrer do ano 
letivo 

10. Avaliação contínua, realizada semanalmente, no conselho de classe 
participativo. 

No decorrer do ano 
letivo 

11. Atividade Integrada – avaliação contínua realizada semanalmente às 
sextas feiras atividade interdisciplinar Dia D parada da leitura 

 

Semanalmente 

12. Avaliação pedagógica - docente e discente. Junho 
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6.6 - ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

 

 Educação Continuada: como já mencionado anteriormente, a Portaria nº 257/2013 prevê que 

os profissionais que atuam na política pública de escolarização nas unidades de internação 

têm uma carga horária de formação envolvendo temáticas da socioeducação de, no mínimo, 

80 horas anuais. Para isso, além da formação continuada nas coordenações pedagógicas locais, 

a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), tem promovido 

anualmente cursos alinhados com os princípios do SINASE e educação em direitos humanos. 

 Programa de Valorização do Professor do NuEn: programa dinâmico, com agenda mensal, 

incluindo os seguintes eixos de atuação: palestras, corpo em movimento (caminhada, pilates 

no solo, ioga, aula de funcional e avaliação da composição corporal através da bioimpedância) 

e cultura (poema, música). 

 Coordenação Pedagógica Externa: ocorre semestralmente um encontro fora do ambiente 

escolar (o primeiro de 2022 aconteceu no Jardim Botânico de Brasília) para que os professores 

possam trocar experiências, valorizando a saúde física e mental tendo em vista que o núcleo 

de ensino se encontra em local de restrição de liberdade. 

7. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação no NuEn/UIPSS tem como objetivo favorecer a reflexão do aluno quanto aos 

aspectos intrínsecos e extrínsecos de seu cotidiano para uma possível reformulação de estratégias de 

vida, por meio da intervenção pedagógica, com vistas à conscientização de sua situação de conflito 

coma a lei para uma adaptação mais proveitosa em seu meio social, contribuindo para que o mesmo 

não retorne à Unidade de Internação Provisória, por encontrar alternativas se expressar-se.  

A organização pedagógica possibilita uma avaliação pormenorizada, humana e que 

contempla as 06 áreas do conhecimento. Para substituição do diário de classe adotado pela SEEDF 

nas escolas da rede, foi proposto um registro de acompanhamento dos estudantes (anexo). 

Como instrumentos de avaliação semanal, considerando a alta rotatividade dos estudantes, 

são utilizados:  

 

 Avaliação diagnóstica: sempre que o professor recebe um novo aluno na sala de aula, é 

aplicada uma avaliação diagnóstica, que busca identificar se o aluno necessita de alguma intervenção 

específica.  
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 Relatório de Entrada e Relatório de Saída do Estudante: contém a avaliação das relações 

interpessoais, a avaliação formativa e os planos futuros referentes à vida escolar (ficha anexa).  

Vale registrar que esses relatórios são preenchidos de forma coletiva, de forma on line, por 

grupo interdisciplinar. Trata-se de momento semanal em que cada professor, com base nos parâmetros 

da Base Nacional Comum Curricular, tem a oportunidade avaliar e de compartilhar o respectivo olhar 

sobre o mesmo aluno, registrando suas opiniões em um mesmo relatório. 

 Conselho de Classe dos Professores: tem como objetivo avaliar com todo o corpo docente a 

aprendizagem dos estudantes e atribuir uma menção referente a cada área de conhecimento (ficha 

anexa);  

 Conselho de Classe Participativo: conta com a presença de professores, estudante e agentes 

socioeducativos. Ocorre semanalmente, no contraturno de regência e tem grande relevância no 

contexto escolar, visto que é o momento quando os estudantes podem dialogar com todos os docentes 

e apresentar suas mais diversas opiniões sobre as atividades oferecidas pelo NuEn. É no conselho de 

classe em que ocorrem pesquisas e deliberações a respeito do fazer pedagógico, com vistas ao 

redirecionamento do planejamento dos docentes (ficha nos anexos). 

 Avaliação Institucional – docente e discente: trata-se da aplicação de questionário 

previamente elaborado, com vistas a identificar o nível de satisfação do corpo docente e dos alunos, 

bem como colher sugestões dos participantes, com o objetivo de oferecer subsídios para a melhoria 

da gestão e do processo socioeducativo.  

 Atividade Interdisciplinar dia D parada da Leitura – Projeto interventivo com o objetivo 

de melhorar as dificuldades de interpretação de texto, aplicada semanalmente, por todos os 

professores e relacionada a um vídeo temático (documentários, filmes curta e longa metragem, clips, 

animação – todos obedecendo a classificação indicativa prevista). Após o vídeo, os professores 

aplicam atividade escrita complementar contendo questões discursivas e objetivas de diferentes 

disciplinas com o objetivo de avaliar todos os alunos de forma contínua.  

Não há menção de notas nos registros escolares, uma vez que o estudante permanece na unidade 

por até quarenta e cinco dias ou 90 dias para os alunos em sansão.  O relatório individual de saída 

oferece subsídios para avaliação do aluno e, sobretudo, para escrituração, no que diz respeito à 

declaração escolar emitida pelo Centro Educacional São Francisco. A declaração tem a função de 

justificar as faltas do estudante em sua escola de origem preservando sempre o sigilo de sua 

identidade. 
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Vale ressaltar que em todas as medidas socioeducativas, tanto as de meio aberto como as de 

meio fechado, a escolarização ocupa lugar de destaque no relatório que é encaminhado ao juiz da vara 

da infância e da juventude (SEEDF, 2014).  

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Embora não seja uma medida socioeducativa stricto sensu, a medida processual cautelar de 

internação provisória aproxima-se da medida de internação estrita, pois retira do adolescente o direito 

de ir e vir, em tese, para garantir a proteção do mesmo durante o tramite do processo judicial até que 

a autoridade judiciária emita uma sentença. No entanto, como o adolescente permanece na unidade 

por até (45) dias e as atividades escolares são obrigatórias, é fundamental oferecer atividades que 

provoquem reflexões para uma nova trajetória de vida.  

A oferta de atividades formativas significativas aos estudantes requer a construção de um 

processo pedagógico que leve em conta o tempo de permanência desse adolescente na unidade. 

Assim, conforme estabelecido nas Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação: 

“O trabalho pedagógico da escola para atendimento aos estudantes em medida 
cautelar se fará com professores organizados por área de conhecimento, 
viabilizando o trabalho coletivo tanto no que se refere ao planejamento 
pedagógico quanto nos encontros/aulas com os alunos. A perspectiva é o 
respeito às particularidades do público atendido, favorecendo a 
interdisciplinaridade e a transversalidade preconizadas no Currículo da 
Educação Básica. Diretrizes Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação, 
2014, p. 90. (grifo nosso).” 

 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal pressupõe a Teoria Crítica e pós-crítica que 

difere do currículo tradicional (fechado em si, num conjunto de disciplinas/matérias, conteúdo pelo 

conteúdo). Constitui-se num instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam entre si, 

estimulando a inovação, a pesquisa e a utilização de recursos e práticas mais criativas, flexíveis e 

humanizadas, possibilitando o diálogo (conexões) entre as disciplinas. Isso se dá através dos eixos 

transversais, constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica que visam, dentre 

outros quesitos, “possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade.  

Nesta perspectiva, há uma inversão na lógica do currículo “tradicional”, os conteúdos passam 

a ser organizados em torno dos eixos transversais de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada, ou seja, o currículo na ação diz respeito não somente a saberes e competências, mas 

também a representações, valores, papeis, costumes, práticas compartilhadas, relações de poder, 
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modos de participação e gestão e que a realidade de cada grupo, de cada escola seja tomada como 

ponto de partida para o desenvolvimento do currículo. 

O Currículo em Movimento aplicado na Socioeducação considera os conhecimentos e vivências 

dos sujeitos com o objetivo de ampliar sua zona de desenvolvimento; assim, o aluno passa a ser 

considerado como sujeito da sua própria experiência, capaz de conhecer, saber, compreender, pensar 

e aprender “autoridade da sua própria experiência.” 

O Currículo em Movimento norteia a elaboração dos Projetos Individuais, dos Projetos 

Interventivos e dos Projetos Temáticos Coletivos. A Pedagogia de Projetos fornece os subsídios para 

uma pedagogia dinâmica, centrada na criatividade e na atividade discentes, numa perspectiva de 

construção do conhecimento, mais do que na transmissão dos conhecimentos pelo professor. 

Propicia uma reflexão sobre a realidade social, orientando os Projetos de Trabalho para uma 

reflexão sobre as condições de vida da comunidade que o grupo faz parte elaborando propostas de 

intervenção que visem a transformação social. Assim, a aprendizagem se dá por meio da participação 

ativa dos estudantes, vivenciando as situações-problema, refletindo sobre elas e tomando atitudes 

diante dos fatos. Ao educador compete resgatar as experiências do educando, auxiliá-lo na 

identificação de problemas, nas reflexões sobre eles e na concretização dessas reflexões em ações. 

Constituem-se espaços para avaliação desses “movimentos”, o Conselho de Classe Participativo e as 

Coordenações Pedagógicas.  

Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral, 

balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de 

desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência 

simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e 

que não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola.  

9. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA NuEn - 2022 

O fazer pedagógico do NuEn é altamente participativo, pois a pedagogia de projetos requer uma 

gestão que garanta a construção compartilhada dos projetos, bem como a socialização do que cada 

docente tem enfrentado – tanto em questões positivas como negativas. Para tanto, a gestão visa, 

continuamente, potencializar as habilidades de cada docente, tanto na criatividade, quanto na forma 

de atuação. Assim, quanto a nossa gestão, vale ressaltar que:  
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 Quanto à Gestão Pedagógica – a espinha dorsal do Núcleo de Ensino da UIPSS é a 

gestão pedagógica, considerando a metodologia adotada – a Pedagogia de Projetos. A gestão 

pedagógica visa consolidar-se como espaço-tempo de reflexões que caracterizam os processos 

formativos e de autoformação, contemplando o processo de ensinar e aprender, os planejamentos 

interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas, o 

conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e a autoavaliação, a articulação do 

coletivo em torno da construção da proposta pedagógica. 

Para tanto, mister se faz a adoção de metodologias que visem integrar os docentes, criar um 

ambiente favorável para a criatividade, seguindo a premissa da liberdade, responsabilidade, troca de 

experiências e a construção compartilhada.  

 

 Quanto à Gestão de Resultados Educacionais – a gestão do NuEn/UIPSS é voltada 

para os resultados educacionais, visando a avaliação e a busca contínua de melhoria do projeto 

pedagógico da escola. No mês de junho, é realizada uma avaliação institucional discente e docente, 

quando se busca investigar os níveis de satisfação docente e discente – tais resultados são 

consolidados e apresentados à comunidade escolar, o que oferece subsídios para o redirecionamento 

e/ou implementação de ações, visando corrigir rumos e/ou aprimorar o fazer pedagógico, que se 

baseia na ideia de que há sempre o que ser melhorado no processo de ensino e aprendizagem. Vale 

ressaltar que, sempre que o professor recebe um novo aluno na sala de aula, é aplicada uma avaliação 

diagnóstica, que busca identificar se o aluno necessita de alguma intervenção específica. 

 

 Quanto à Gestão Participativa – a gestão do Núcleo de Ensino da UIPSS é altamente 

participativa – as coordenações pedagógicas constituem-se num espaço-tempo para o compartilhar 

dos docentes, para estudo, socialização de informações, discussão para tomada de decisão e 

construção compartilhada de projetos coletivos temáticos, dentre outras necessidades que vão 

surgindo ao longo do ano letivo. 

 

 Quanto à Gestão de Pessoas: como mencionado anteriormente, o fazer pedagógico no 

NuEn parte das seguintes premissas: liberdade, responsabilidade, troca de experiência e construção 

compartilhada. Professores valorizados, motivados para irem trabalhar, todos contribuindo para um 

ambiente saudável, amistoso, solidário e de ajuda mútua. 
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 Quanto à Gestão Financeira: as Unidades Socioeducativas do Distrito Federal não 

são institucionalizadas. O Núcleo de Ensino / UIPSS é uma unidade orgânica anexa ao CED São 

Francisco - escola vinculante – assim, toda gestão financeira do NuEn é realizada pelo CED São 

Francisco – Chicão.  

 Quanto à Gestão Administrativa: realizada pela Supervisão do NuEn – cargo 

comissionado do CED São Francisco. A escrituração dos alunos é também realizada na escola 

vinculante.  

Consideramos que esse tipo de gestão é fundamental no processo educativo, pois o foco 

principal é promover a aprendizagem e garantir uma formação completa e de qualidade, que são os 

compromissos da instituição com a comunidade escolar. 

De acordo com o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, detalhamos, a seguir, metas e 

ações para implementação da Proposta Pedagógica do NuEn/UIPSS em 2022. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

OBJETIVO 
GERAL 

 Atender os adolescentes em cumprimento a medida processual cautelar de 
internação provisória, oferecendo atividades formativas significativas,  por meio da 
implantação da Proposta Pedagógica 2022 do Núcleo de Ensino. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 Realizar a Semana Pedagógica; 
 Elaborar Projeto Individual e Plano de Ensino; 
 Elaborar Projeto Interventivo; 
 Elaborar Projeto Coletivo Temático; 
 Garantir a avaliação do aluno, considerando o curto tempo de permanência na 

Unidade; 
 Realizar conselho de classe participativo semanalmente para aprimorar as ações 

pedagógicas ao longo do ano 
 Realizar a avalição da implementação da proposta pedagógica NuEn-2022. 
 Identificar parcerias externas. 
 Realizar oficinas Pedagógicas 
 Realizar campeonatos esportivos 

 
METAS Meta Quantitativa:  

 Atender 100% dos estudantes acautelados na Unidade de Internação Provisória 
de São Sebastião, no Núcleo de Ensino, oferecendo atividades formativas significativas, 
garantindo o atendimento escolar desses no período em que estiverem internados.  
Indicador: aluno atendido (média dos últimos 5 anos – 2000 alunos/ano) 
 
Meta Qualitativa: 
 Realizar avaliações semanais (via conselho de classe participativo) e bimestrais 

a fim de verificar se o ensino da escola está sendo eficaz ou se precisa melhorar - com 
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os resultados, é possível avaliar o trabalho da escola e buscar a otimização de suas 
práticas, mediante as seguintes perguntas:  

 A metodologia de ensino adotada pela escola está sendo eficaz? 
 Será que os alunos estão realmente adquirindo os conhecimentos 

transmitidos pelos professores? 
 Quais habilidades precisam ser desenvolvidas? 
 Há diferença no desempenho entre uma turma e outra? 
 Quais são os aspectos que divergem no desempenho? 

Indicador: respostas objetivas/subjetivas do corpo docente – discussões nas 
coordenações pedagógicas, cujos resultados devem oferecer subsídios para tomada de 
decisões e correção do fazer pedagógico bem como buscar respostas aos 
questionamentos dos alunos no conselho de classe participativo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES MESES - 2022 

FEV FEV 
MAR 

MAI JU
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 1. REALIZAR A SEMANA PEDAGÓGICA  

Recepcionar os Professores – Corpo Docente NuEn/UIPSS-2022.           

Formar grupos interdisciplinares (professores efetivos e de contrato 
temporário) – dois grupos, um por turno e compostos por professores 
das 06 áreas de conhecimento. 

          

Apresentar os coordenadores.           

Aplicar dinâmica para sensibilização e integração dos professores.           

Explanar sobre o funcionamento do Núcleo de Ensino, pela 
supervisora do NuEn. 

          

Ler e discutir Decreto 41.841, de 26/02/2022, Circular 2/2022-
SEE/GAB e outros documentos oficiais do Governo do Distrito 
Federal e Secretaria de Educação. 

          

Esclarecer sobre questões administrativas internas do Núcleo de 
Ensino. 

          

Apresentar sugestão de produção de um único projeto coletivo por 
turno, compilando os projetos individuais de cada professor. Discutir 
com o grupo. 

          

Apresentar Material de Apoio para Elaboração de Projetos 
Individuais, para apreciação do corpo docente e sugestões. 

          

Definir os Projetos NuEn/UIPSS que mobilizam toda a escola, 
denominados “Projetos Mega”, considerando o previsto no 
Calendário Anual da Rede Pública de Ensino – 2022, bem como 
outras datas consideradas importantes.   

          

RESPONSÁVEL (IS): Supervisora e Coordenadores Pedagógicos, garantindo a participação efetiva do corpo docente.  

  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 
Núcleo de Ensino - UIPSS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES  MESES - 2022 
M
A
R 

A 
B 
R 

MA 
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

2. ELABORAR PROJETO INDIVIDUAL E PLANO DE ENSINO  

Ofertar subsídios para elaboração dos Projetos Individuais – Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), Currículo em Movimento, Diretrizes 
Pedagógicas – Escolarização na Socioeducação, Perfil do Socioeducando, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, estudos, pesquisas, leitura de textos e 
trabalho em grupo outros documentos norteadores.  

          

Definir o Tema Norteador por grupo interdisciplinar.            

Entregar os Projetos Individuais e Planos de Ensino à gestão do NuEn – 
primeira versão. 

 15         

Entregar os Projetos Individuais e Planos de Ensino, após apreciação da 
gestão do NuEn. 

 25         

Apresentar os Projetos Individuais para a Comunidade Escolar – Dia Letivo 
Temático. 

  16        

RESPONSÁVEL (IS): Coordenadores pedagógicos e corpo docente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES  MESES - 2022 
M
A
R 

A 
B 
R 

MA 
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

3. ELABORAR PROJETO INTERVENTIVO 

Identificar a necessidades específicas para elaboração de Projetos 
Interventivos.  

          

Validar os projetos identificados, inicialmente, como interventivos e, devido 
à alta rotatividade dos alunos da UIPSS, devem continuar, como Projeto 
Parada da Leitura – Dia D e Projeto de Alfabetização.  

          

RESPONSÁVEL (IS): Coordenadores pedagógicos e corpo docente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES  MESES - 2022 
M
A
R 

A 
B 
R 

MA 
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

4. ELABORAR PROJETO COLETIVO TEMÁTICO 

Definição das datas constantes do Calendário Escolar, a serem planejadas 
coletivamente.  

          

Detalhar os Projetos Coletivos Temáticos, de acordo com o que fora validado 
pelo corpo docente, definido grupos de trabalho, distribuição de 
responsabilidades e material necessário para cada projeto: Páscoa / Torneio 
de Futsal /Festa Junina / Olimpíadas/Natal. 
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Projetos coletivos definidos na semana pedagógica – definidos como  
“mega projetos”– mobilização de toda escola 

Projeto  Data/ 
Período 

Resp. 

1. Paixão De Cristo – Páscoa 
Abril 

Supervisão 
Coordenação pedagógica e 

todo corpo docente 
NuEn 

2. Festa Junina XXXXXX XXXXXX 

3. Torneio De Futebol Society Tô Com A Bola Junho Professores de Educação 
Física 

4. Olimpíadas 2º Semestre Professores de Educação 
Física 

Supervisão 
Coordenação pedagógica e 

todo corpo docente 
NuEn 

5. NATAL (CANTATA DE NATAL E TEATRO - 
PROFESSORES Nuen) 

Dezembro Supervisão 
Coordenação pedagógica e 

todo corpo docente 
NuEn 

RESPONSÁVEL (IS): Coordenadores pedagógicos e corpo 
docente. 

  

* O planejamento das atividades referente as datas previstas no Calendário Escolar Anual da 
Rede Pública de Ensino ocorrem entre uma a duas semanas antes da data prevista. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES MESES - 2022 
M
A
R 

A 
B 
R 

M
A 
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

6. PARCERIAS EXTERNAS  

Identificar parcerias externas através de concursos, olimpíadas de 
conhecimento e outras iniciativas que possibilitem a participação dos 
alunos. 

          

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E AÇÕES MESES - 2022 
M
A
R 
 

A 
B 
R 

M
A 
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

5. GARANTIR A AVALIAÇÃO DO ALUNO, CONSIDERANDO 
O CURTO TEMPO DE PERMANÊNCIA NA UNIDADE  

Aplicar a Avaliação Diagnóstica, sempre que o professor receber um novo aluno na 
sala de aula, considerando a alta rotatividade dos mesmos. 

          

Realizar a Avaliação Coletiva, em periodicidade semanal, por grupo interdisciplinar 
– correção de atividades e preenchimento dos Relatórios de Entrada e de Saída dos 
alunos, considerando os parâmetros avaliativos da BNCC. 

          

Realizar a avaliação contínua, periodicidade semanalmente, no Conselho de Classe 
Participativo.  

          

Realizar a avaliação coletiva das Atividades Integradas, por grupo interdisciplinar, 
garantido a devolutiva para o aluno. 

          

RESPONSÁVEL (IS): Coordenadores pedagógicos, corpo docente e supervisor.  
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RESPONSÁVEL (IS): Supervisor, coordenadores pedagógicos e corpo docente.  

 
 
9 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICO E AÇÕES MESES - 2022 
M
A
R 

A 
B 
R 

M
A 
I 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
T 

O
U
T 

N
O
V 

D
E
Z 

7. REALIZAR A AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA 
PROPOSTA PEDAGÓGICA    

Realizar Reunião de Coordenação Pedagógica Coletiva: periodicidade 
semanal, com registro específico – Memória da Reunião, assinada pelos 
participantes. 

          

Realizar Conselho de Classe Participativo, periodicidade semanal – alunos e 
professores avaliam, semanalmente, as atividades do NuEn, sejam coletivas ou 
não, com vistas a aprimorar o processo socioeducativo, implementado por 
meio da proposta pedagógica. 

          

Realizar a Avaliação Institucional – Docente e Discente: pesquisa 
aplicada ao corpo docente e discente, com formulário próprio, para 
averiguar o nível de satisfação dos professores e dos alunos com relação 
à proposta pedagógica do NuEn bem como ouvir sugestões. 

          

Consolidar os dados da Avaliação Institucional e apresentar para a 
comunidade escolar.  

          

Avaliação trimestral, voltada para a gestão de resultados, a fim de verificar 
se o ensino da escola está sendo eficaz ou se precisa melhorar, buscando  
otimização de suas práticas, considerando o curto tempo do aluno na Unidade,  
mediante as seguintes perguntas:  

o A metodologia de ensino adotada pela escola está sendo 
eficaz? 

o Será que os alunos estão realmente adquirindo os 
conhecimentos transmitidos pelos professores? 

o Quais habilidades precisam ser desenvolvidas? 
o Há diferença no desempenho entre uma turma e outra? 
o Quais são os aspectos que divergem no desempenho? 

 

          

 Reunião Intersetorial: periodicidade mensal, onde são socializadas 
as ações do NuEn com a Gerência Sociopsicopedagógica, Gerência de 
Acompanhamento à Socioeducação, dentre outros.   

          

RESPONSÁVEL (IS): Supervisor, coordenadores pedagógicos e corpo docente.  

Nota: Todos os encontros e pesquisas aplicadas são devidamente instrumentalizadas e registradas, 
possibilitando a socialização dos resultados, bem como o redirecionamento de ações e a retroalimentação do 
processo socioeducativo.  

 

 

9.2 PROJETOS TEMÁTICOS COLETIVOS - 2022 
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Nome do Projeto Objetivo Mês Área de 
Conhecimento 

PÁSCOA 

Conhecer e reconhecer o sentido e os símbolos da Páscoa, 
contribuindo para que o aluno amplie os conhecimentos a 

respeito do real significado da data. 
Dramatização: Lava pés/ Crucificação de Cristo/ Ceia  

Abril 

Professores de 
todas as áreas de 

conhecimento 
 

TORNEIO DE FUTSAL 

Realizar Torneio de Futsal na Unidade, permitindo a 
participação dos adolescentes de todos os módulos, com 
premiação para os vencedores, buscando envolver e 
sensibilizar o adolescente para a prática esportiva. 

1º Semestre 

Professores de 
todas as áreas de 

conhecimento 
 

OLIMPÍADAS NuEn/UIPSS 

Realizar a olimpíada na Unidade, permitindo a participação 
dos adolescentes em diferentes modalidades: corrida de 
velocidade / tênis de mesa / arremesso de peso / futsal / 
futebol / xadrez / vôlei.  Trazer informações sobre os jogos 
olímpicos, origem, curiosidades, história de forma a 
envolvê-los e sensibilizá-los para a prática esportiva. 

2º Semestre 

Professores de 
todas as áreas de 

conhecimento 
 

NATAL 

Momento para promover a reflexão sobre a data (muito 
comemorada entre cristãos) e a partir daí perceber o que 
pode ser modificado/melhorado em suas vidas no tocante a 
valores, comportamentos, ações. 
Montagem de um presépio; decoração dos murais da 
unidade com imagens e frases alusivas à data; confecção de 
cartões de natal/lembranças para os familiares; apresentação 
de filmes que remetem ao tema Natal.  

Dezembro 

Professores de 
todas as áreas de 

conhecimento 
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9.3 PROJETOS INTERVENTIVOS 
Observação: Projeto proposto pela professora de linguagens, Denize de Fátima Moreira, apresentado e validado pela 
equipe docente do NuEn. 
 

 – PROJETO INTERVENTIVO 

 

Nome do Projeto Objetivo Mês 
Área de 

Conhecimento 

PROJETO DE 
ALFABETIZAÇÃO 

 

Desenvolver habilidades relacionadas à leitura, 
interpretação e produção de texto estimulando no 
educando o gosto pela leitura e escrita, 
ampliando o conhecimento linguístico e cultural 
dos mesmos, no intuito de proporcionar aos 
mesmos uma visão crítica e contextualizada dos 
assuntos tratados dentro e fora da sala de aula. 
 

Ao longo no 
ano letivo  

Professores 
de 

Letramento 

Projeto idealizado pela professora de letramento Maria Margarete Fernandes, sendo validado pelo corpo docente 
e pela gestão do NuEn. 
  

Nome do Projeto Objetivo Mês Área de 
Conhecimento 

Atividade Interdisciplinar 
“DIA D - A PARADA 
DA LEITURA” –  
Atividade avaliativa e 
interventiva semanal 
considerando que é uma 
intervenção para elevar a 
capacidade interpretativa 
de todos os alunos já que 
a maior parte dos 
conteúdos que os jovens 
consomem hoje é visual. 
O Dia da leitura inclui 
uma interpretação crítica 
sobre conteúdos visuais 
de filmes e 
documentários e também 
uma atividade que nos 
permite ao professor 
avaliar os alunos de forma 
contínua 
 

Buscar aprimoramento dos conhecimentos 
multidisciplinares através da prática de leitura e 
interpretação de textos multimodais e 
multisemióticos, no sentido de valorizar e utilizar os 
conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural, científico e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva.  
 

Ao longo no 
ano letivo – 
periodicidade 
semanal 

Professores de 
todas as áreas 

de 
conhecimento 
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9.4 – PROJETOS – PARCERIAS EXTERNAS 

Nome do Projeto Objetivo Tempo de 
duração 

Parceiros/as 
envolvidos 

PÁSCOA 
Ministrar palestra sobre símbolos pascais e por fim 
da encenação da cerimônia do lava pés. 
 

Abril Pastor Thiago 

 

9.5 - PARCERIAS EXTERNAS - CONCURSOS E PRÊMIOS 

Nome Do Projeto Objetivo 
Tempo De 
Duração 

Parceiros/As Envolvidos 

Concurso Realize 
Emenda 

parlamentar 
Prêmio 

R$ 35.000,00 
 

Articulação com projetos e programas e 
políticas federais - emenda parlamentar – 
Fábio Felix Projeto Realize, cujo objetivo é 
revitalizar o espaço escolar e os alojamentos 
da Unidade, com vistas a contribuir para a 
formação de cidadãos conscientes e 
autônomos, utilizando a arte como forma de 
expressão humana, de maneira fortalecer a 
autoestima e a autoconfiança dos estudantes, 
bem como a melhoria na aprendizagem.  

ANO 2020 

Câmara Legislativa do Distrito 
Federal 

Gabinete 24 – Deputado Fábio 
Felix 

Concurso Realize 
Emenda 

parlamentar 
Prêmio 

R$ 20.000,00 
 

Articulação com projetos e programas e 
políticas federais - emenda parlamentar – 
Fábio Felix Projeto Realize, cujo objetivo é a 
produção de um livro de crônicas, contos e 
poesias, escritos pelos estudantes do 
NuEn/UIPSS 

ANO 
2021/2022 

Câmara Legislativa do Distrito 
Federal 

Gabinete 24 – Deputado Fábio 
Felix 

 

Nome do Projeto Objetivo 
Tempo de 

duração 

Parceiros/as 

envolvidos 

3º e 4º CONCURSO DE 
REDAÇÃO  

DPU 
2017/2018 

 

Concurso de Redação promovido pela Defensoria 
Pública da União – DPU, com o tema: “Promoção 
dos Direitos Humanos e Garantia do Acesso a 
Justica”. O referido concurso visa despertar nos 
participantes o interesse por temas relacionados à 
educação em direitos e cidadania, por meio do 
incentivo à reflexão e ao debate desses assuntos, 
nos ambientes educacionais da rede pública de 
ensino, das unidades prisionais e do sistema 
socioeducativo. 

Junho a 
outubro 

Defensoria Pública 
da União. 

 
Vencedor do 2º lugar do Concurso – 2018  
Adolescente: E.J.R. A. - 17 anos 
Professora Orientadora: Denize de Fátima Moreira 
 
Vencedor do 2º Lugar do Concurso – 2017 
Adolescente: K.A.S. 16 anos 
Professora Orientadora: Denize de Fátima Moreira 
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Nome do Projeto Objetivo 
Tempo de 

duração 

Parceiros/as 

envolvidos 

2º PRÊMIO 
CONTROLADORIA 

NAS ESCOLAS 
2018 

NuEn 
3º - lugar  

R$ 10.000,00 

Tem como foco fomentar a cidadania ativa de 
estudantes e professores no ambiente escolar, 
utilizando para isso a metodologia de Auditoria 
Cívica, que levanta os problemas existentes no 
ambiente da escola, identifica suas causas e 
busca soluções. 

Agosto a 
Dezembro 

Controladoria 
Geral do Distrito 

Federal. 

 

9.6- PRODUÇÕES NuEn 
 

Publicação do livro:  
CONTOS DE LIBERDADE – VIVÊNCIAS NA SOCIOEDUCAÇÃO 
Trata-se de uma construção compartilhada, onde as experiências pedagógicas individuas 
foram narradas e publicadas (2017) 

 
Documentário:  

OLHOS DE VIDRO – CONVSERSAS PELO CAMINHO  
Narrativas que revelam as frustrações, as decepções, os sonhos e as ambições sociais, além 
dos problemas enfrentados pelas famílias dos adolescentes da UIPSS (2015) 

 
 
 

LIVRO: CANTOS E CONTOS PELA UIPSS 
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Produções dos estudantes do NuEn/UIPSS sobre suas histórias de vida (poesias, crônicas e contos) – 
2022.  
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ANEXOS 
Anexo 01 
Oficinas Pedagógicas De Esporte: Futebol, Futsal, Futvôlei, Voleibol, Tênis De Mesa, Tênis De 

Quadra, Badminton, Xadrez 
 

PROFESSORES ORIENTADORES: Marcelo Barreto Roriz, Eduardo da Silva Baptista, Randolfo 
José Neto e Domingos Rodrigues Cunha 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação Física 

Apresentação:  

A ideia das oficinas esportivas é promover uma reflexão nos estudantes sobre seu projeto de 

vida. O projeto de vida nesse contexto, é apresentado como estratégia de reflexão sobre tragetória 

escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante e deve incidir em sua 

formação integral (BRASIL, 2018b).  

Nas aulas de educação física, trabalharemos com práticas corporais (aulas práticas) e aulas 

teóricas buscando abranger várias modalidades como: futsal, voleibol de quadra e areia, basquete, 

handebol, peteca, futebol de campo e society, futvolei, badminton, tênis de quadra, tênis de mesa, 

atletismo e xadrez. 

O fundamental é permitir que o estudante conheça e vivencie as práticas corporais, colaborando 

para que cada um construa seu estilo pessoal de participação e possa, a partir dessas práticas, ter 

consciência de seu corpo e de sua inserção social e ao mesmo tempo ampliar o próprio repertório 

motor. 

 

Justificativa 

A oficina de esporte caracteriza-se como uma estratégia do fazer pedagógico em que o espaço 

de construção e reconstrução do conhecimento é a principal ênfase. É lugar de pensar, descobrir, 

reinventar, criar e recriar, favorecido pela forma horizontal na qual a relação humana se dá. 

(ANASTASIOU; LOPES, 2015, p. 103). É extremamente importante a introdução de esportes 

diferenciados no meio escolar, pois viabiliza aos estudantes a oportunidade de desenvolver e 

aperfeiçoar as habilidades motoras especializadas, além de proporcionar a oportunidade de aprender 

um esporte diferente, fugindo da cultura esportiva tradicionalista. 

O tênis de mesa, por exemplo, é uma modalidade esportiva que traz inúmeros benefícios aos 

seus praticantes. É considerado um dos esportes mais completos por desenvolver fortemente a 

capacidade física e mental dos seus atletas. Também possui um aspecto social relevante, porque 
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apesar de ser um esporte individual, o trabalho coletivo durante os exercícios é essencial para a 

evolução dos praticantes. 

Já o tênis de quadra no âmbito escolar deve sempre buscar o lúdico e o desenvolvimento geral 

do aluno deixando de lado o espírito agonístico do desporto, prevalecendo assim os aspectos de 

cooperação e socialização característicos do ensino. Ele propicia ao aluno o desenvolvimento de 

algumas potencialidades como concentração e cooperação, que são importantes para o seu 

desenvolvimento geral e que também são necessárias para a aprendizagem em outras disciplinas. 

O Badminton é barato para iniciantes, altamente atrativo para os adolescentes e proporciona 

condicionamento físico a quem pratica propiciando o desenvolvimento das habilidades motoras 

básicas (movimentos fundamentais e combinados). Desenvolve a organização espacial, a 

coordenação óculo-manual, a coordenação viso-motora, a lateralidade, o equilíbrio, a coordenação 

fina e grossa e o ritmo além de reforçar o desenvolvimento da capacidade motora como força, 

resistência aeróbica, velocidade, flexibilidade e coordenação. O Badminton é um esporte para todas 

as idades e é inclusivo porque pode ser disputado entre meninos e meninas, jovens e idosos e até entre 

pessoas de diferentes classes sociais. Para os adolescentes, especificamente, o Badminton melhora a 

concentração, a rapidez de raciocínio e ajuda aquelas com hiperatividade a ter mais calma e atenção. 

Neste contexto, o NuEn/UIPSS vem através da Educação Física, proporcionar aos estudantes a 

oportunidade de conhecer e praticar novas modalidades esportivas que não são comuns ao dia a dia 

das pessoas, principalmente àquelas com um certo grau de vulnerabilidade social, deixando de lado 

a ideia que o esporte em questão só é para pessoas elitizadas. 

O fundamental é permitir que o estudante conheça e vivencie as práticas corporais, colaborando 

para que cada um construa seu estilo pessoal de participação e possa, a partir dessas práticas, ter 

consciência de seu corpo e de sua inserção social e ao mesmo tempo ampliar o próprio repertório 

motor. 
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Objetivo Geral:  

 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo aspectos históricos e 

culturais, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas; 

 Propiciar o acesso dos adolescentes a atividades esportivas e de lazer como instrumento de 

inclusão social, sendo as atividades escolhidas com a participação destes e respeitados o seu 

interesse. 

 

Objetivos Específicos:  

 Vivenciar momentos de autonomia e criação lúdica; 

 Experimentar e fruir, de forma individual e coletiva, diferentes atividades adaptadas 

relacionadas aos esportes, jogos e brincadeiras; 

 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos nas 

atividades propostas; 

 Ampliar o repertório motor vivenciando diversas combinações de habilidades motoras 

fundamentais no contexto de jogos e brincadeiras; 

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situação lúdica e esportiva 

repudiando qualquer espécie de violência. 

 

Metodologia:  

As aulas serão realizadas de forma teórica e prática, onde a primeira ocorrerá no espaço 

multimídia e a segunda nas quadras internas, campo de futebol e quadra de areia. 

O desenvolvimento do trabalho na escola requer, por parte do professor, pesquisa pautada na 

busca de conhecimentos que leve o aluno a ter um aprendizado mais dinâmico, utilizando o lúdico e 

a criatividade no planejamento e desenvolvimento das aulas. 

Nessa perspectiva, o professor de Educação Física pode utilizar inúmeros materiais didáticos 

para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando assim ao aluno acesso aos 

conhecimentos da cultura corporal, contribuindo para sua formação e ampliando sua visão de mundo 

(política, econômica, histórica e social).  

Aulas Teóricas: 

 Elaborar atividades com vídeos (documentários e filmes) que relatem sobre motivação 

e superação através do esporte;  
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 Desenvolver atividades escritas que visem o desenvolvimento pleno do ser humano, 

compreendendo as condições necessárias para a saúde física, mental e emocional;  

 Preparar atividades escritas que ofereçam ao aluno oportunidades de expressar seus 

anseios/angústia/desejos através de textos, desenhos e outras habilidades. 

 

Aulas Práticas: 

 Produzir atividades que levem o estudante a conhecer, refletir, valorizar, respeitar e 

desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal de movimento;  

 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto dos 

jogos e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las; 

 Participar de situações problemas de ordem corporal em diferentes contextos com o 

uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações que promovam o desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança. 

 

Etapas Das Oficinas:  

As aulas têm início com uma conversa com os alunos dando falas a eles para se expressarem e 

desabafarem, em seguida, orienta-los sobre os cuidados com o uso do material e cuidados com os 

colegas. Logo depois, iniciaremos a parte prática com o alongamento, aquecimento e fundamentos 

básicos. Depois, inicia o trabalho com a modalidade propriamente dita, apresentando a modalidade 

aos alunos, explicando as suas etapas e regras básicas, e demonstrando as especificidades. Em 

seguida, os estudantes irão experimentar com alguns movimentos padrões procurando compreender 

qual a melhor maneira que cada um irá praticar à sua maneira. Por fim, o coletivo, onde separaremos 

os alunos em equipes para desfrutar do momento de cooperação e conhecimento. A seguir relatam-

se as seguintes etapas:  

 

 1ª Etapa - aula será realizada uma roda de conversa, momento este que será apresentado o 

jogo e suas variações, os estudantes irão contribuir com suas experiências com os mais 

variados esportes, para que possam interagir com o jogo apresentado. Nesta aula também será 

apresentado os materiais que fazem parte do jogo. 

 2ª Etapa - os estudantes, irão participar da aula de forma prática, tendo contato com os 

fundamentos básicos, para que eles possam explorar os espaços vazios e criar habilidades 

motoras. 
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 3ª Etapa - serão formadas equipes para que se possa vivenciar o jogo. Neste momento será 

preciso maior interação entre os estudantes, tem que ter sincronia e cooperação para o 

aprendizado da modalidade. 

 4ª Etapa - os estudantes terão conhecimento dos diferentes tipos de golpes realizados durante 

o jogo, pois assim serão capazes de criar espaços para atacar a equipe adversária, assim como 

se defender de um ataque sofrido. 

 5ª Etapa - os estudantes realizarão o jogo propriamente dito, para que possam aplicar os 

conhecimentos obtidos de forma prática, criando jogadas novas e melhorando suas 

habilidades psicomotoras, o papel do professor neste processo será como um facilitador para 

que os estudantes possam vivenciar da melhor forma possível o esporte e os benefícios que 

são alcançados através dele. 

 6ª Etapa – após o termino do coletivo, os alunos serão convidados a sentar (volta a calma) 

para uma breve discussão sobre a modalidade. Dizendo o que gostaram o que não gostaram, 

sugestões de melhorias, regras e combinados para o bom andamento da prática. 

As etapas das aulas de todas as oficinas esportivas seguirão o cronograma apresentado acima, 

com as adaptações e ajustes inerentes aos esportes em questão.   

 

CONTEÚDOS MOBILIZADOS:  

Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de habilidades estabilizadoras (rotar, desviar, 

equilibrar e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular), manipulativas (chutar, 

arremessar, apanhar, interceptar e driblar); 

Criação e adaptação de regras; regras de inclusão e participação; cooperação X competição; 

Diversidade e características gerais das modalidades esportivas; 

Regras básicas e suas possibilidades de adaptação na escola; 

Fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas; 

Regras de convívio social e escolar; respeito à diversidade; cooperação e solidariedade. 

 

PERÍODO:  

As oficinas acontecerão com 5 encontros semanais durante todo ano de 2022. 

 

RECURSOS:  

Petecas, Rede; Quadras. Bolas; Raquetes; Mesa; Rede Bola; Quadra de Areia; Rede. 
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ANEXO 2- Projeto Interventivo- Atividade Interdisciplinar  DIA D – Parada da 
Leitura 
 
Professora orientadora: Denize de Fátima Moreira 

Área (s) do conhecimento: Linguagens 
Professores Participantes: todo corpo docente do Núcleo de Ensino. 

 

Apresentação  
O presente projeto de intervenção pedagógica consta de proposta de trabalho a ser desenvolvida 

no Núcleo de Ensino da Unidade de Internação Provisória (UIPSS), unidade escolar multisseriada, 

com algumas peculiaridades pedagógicas que demandam adaptação pedagógica, respaldada pela 

flexibilidade dada pelo Currículo em Movimento/DF, prevista na BNCC 

O projeto pedagógico Dia D- A parada da leitura-será desenvolvido no Núcleo de Ensino da 

Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, que atende adolescentes em medida provisória 

de restrição de liberdade. Para que se justifique tal iniciativa, tornam-se necessárias algumas 

considerações sobre as especificidades pedagógicas do núcleo de ensino que atua nesta unidade. A 

escola funciona em caráter de multisseriação, sendo bastante alto o índice de distorção série/idade. 

Os adolescentes atendidos encontram-se, em sua maioria, afastados do ambiente escolar há bastante 

tempo, consequentemente desestimulados à pratica de leitura. Importante salientar que a expectativa 

é criar estratégias que incentivem o prazer pela leitura na escola, fazendo com que está se pluralize 

no contexto da família e comunidade, e também ganhe relevo permitindo que o aluno a sinta na força 

de seus próprios valores.  

O ponto de partida surgiu no momento em que o corpo docente, durante a educação remota, 

percebeu que os alunos apresentam muitas dificuldades com leitura, escrita e interpretação textual, 

visto as atividades oferecidas neste momento serem todas impressas e, não contar com a orientação 

do professor.  Junte-se a todo esse contexto, o histórico desinteresse pelo universo da leitura e da 

escola de uma forma integral.  

Diante deste contexto pedagógico e humano, pensou-se em uma proposta que pudesse assegurar 

tratamento interdisciplinar e contextualizado como caminho para a prática da leitura, em que todos 

os conteúdos fossem abordados em textos multimodais e semióticos, levando em consideração a 

vivência cotidiana do aluno e  leitura de seu entorno sócio-político, histórico e cultural.  

Utilizar a leitura como instrumento de intervenção pedagógica coletiva, embasa-se não apenas 

no sentido de “se ler bem” um texto ou um livro, mas como probabilidade para se atingir um nível de 

leitura crítica, derivada da capacidade de ler aquilo que não está escrito, mas que pode ser inferido, 
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deduzido pelos alunos. É um começo, uma escolha, em que os alunos se tornam leitores, autores, 

escritores, ouvintes e, principalmente, se tornam protagonistas de uma história que, por sua natureza 

complexa e excludente, possam se reencontrar como sujeitos sociais e mudar olhar sobre a 

importância real da escola como ferramenta de transformação de suas realidades. 

 

Justificativa 
Um projeto caracteriza-se por ser uma proposta que favorece a aprendizagem significativa, pois 

a estrutura de funcionamento dos projetos cria muita motivação nos alunos e oportunidade de trabalho 

com autonomia. (BRASIL. PCN: arte. 1997, p.117) adaptada. 

Como já foi mencionado, a distorção idade/ano e o afastamento escolar contribuem para um 

contexto pedagógico de bastante dificuldades, especificamente em leitura, escrita e compreensão. 

Neste sentido, pensou-se que uma intervenção coletiva e sistemática em leitura e interpretação de 

diversos tipos e gêneros textuais se fazia urgente e necessária. 

Com esse desafio, procurou-se estabelecer uma estratégia de leitura que envolvesse todos os 

atores da educação ressocializadora, para instituísse um dia destinado à leitura e compreensão coletiva 

de textos multimodais .- DIA D -  

 
“ Quando esses apelos (dos jovens), encontram diante de si a indiferença, 

a ignorância e o julgamento prévio dos preconceitos, o adolescente 
tranca-se em um mundo próprio, um mundo que se desenvolve 

sob o signo  de um luto interior que é a resultante 
das perdas e danos infringidos à sua pessoa.” 

(Antonio Carlos Gomes da Costa) 
Objetivo geral 

Buscar aprimoramento dos conhecimentos multidisciplinares através da prática de leitura e 

interpretação de textos multimodais e multisemióticos, no sentido de valorizar e utilizar os 

conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, cientifico e  digital 

para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 
Objetivos específicos  
1 -Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Habilidades da BNCC – EXATA/CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E DA NATUREZA 
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3- Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, 

para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos 

e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. HABILIDADES GERAIS/BNCC 

4- Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.. HABILIDADES 

GERAIS/BNCC 

6- Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo. EIXOS TRANSDISCIPLINARES/BNCC 

7-Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para 

lidar com elas. EIXOS TRASNDISCIPLINARES/BNCC 

8- Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza. EIXOS TRANSDISCIPLINARES/BNCC 

 
Desenvolvimento: 

A linguagem escrita e oral não é apenas uma ‘matéria’ escolar entre outras, mas um dos fatores 

decisivos ao desenvolvimento integral do indivíduo e, seguramente, do cidadão” (BECHARA 1985, 

p.8). A leitura está situada no emaranhado das relações humanas, nas quais o aluno está mergulhado. 

Não há possibilidade de desvinculação do processo educacional da prática de leitura e compreensão 

de múltiplos textos. 

Partindo da natureza dialógica da leitura, pretende-se, neste trabalho, seguir etapas de 

apropriamento elencados a seguir:  

- Selecionar textos multidisciplinares, multimodais e multisemióticos a ser feita por todo o 

corpo docente do NuEn/UIPSS, preferencialmente por área de conhecimento. 

- Priorizar textos que favoreçam não só o conhecimento pedagógico, mas também aqueles que 

desenvolvam a criticidade, autoconhecimento e a reflexão de valores; 
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- Realizar a “Parada da Leitura” em um dia a ser definido pelo grupo de trabalho, mobilizando 

todas as turmas da escola em um mesmo dia e horário para que se faça a leitura coletiva, bem como 

a discussão e interpretação oral e escrita do texto em questão; 

- Orientar sempre que possível produção de textos multimodais, utilizando o texto escolhido 

como texto motivador para essa produção. 

 
Avaliação do Projeto 

Com o intuito de preparar os adolescentes para a vida social, reintegrando-os, propiciar 

momentos para que possam avaliar as atividades oferecidas no decorrer do projeto, bem como sugerir 

atividades. Estas propostas são plausíveis e possíveis dentro das seguintes instâncias avaliativas: 

 Conselho de classe participativo 

 Diálogos com os adolescentes sobre sugestões de aperfeiçoamento das atividades realizadas; 

 Feedback do corpo docente quanto à produtividade do Dia D. 
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ANEXO 3 - Oficina de Artesanato 
Professora orientadora: Deborah Helena Lemos Alves dos Santos 

Área (s) do conhecimento: Arte 

 

Apresentação:  

O artesanato é uma forma de arte que agrada a todos. Ele traz diversos benefícios, além der ser 

uma prática extremamente saudável pode se tornar uma renda a mais em casa, podendo o artesanato 

ser uma fonte de renda extra em tempos de crise. Com o artesanato, aumenta-se o respeito e o valor 

às pequenas coisas, desperta o amor pelo fazer e a alegria das descobertas, contribuindo para o 

processo de humanização e ressocialização dos estudantes através dos trabalhos diversificados 

oferecidos. 

A oficina de artesanato é também uma estratégia de favorecimento e facilitação dos processos 

de ressignificação para os estudantes, ofertando-lhes oportunidades de mergulhar em experiências 

que podem ajudá-lo em suas escolhas futuras. 

 

Justificativa:  

A oficina de artesanato amplia o repertório cultural dos estudantes desenvolvendo a 

consciência, enquanto sujeitos, das diferentes potencialidades de expressão, comunicação e convívio 

social. A proposta aqui apresentada parte do princípio de que o contato com técnicas específicas, 

muita paciência e habilidades manuais, gerando aos estudantes inúmeros elogios, trabalho contínuo 

e a satisfação de ver o seu próprio futuro sendo construído de forma saudável.  

Diante disso, é que resolvemos desenvolver a oficina de artesanato, que visa à melhoria da 

qualidade das aulas de Arte, através da aprendizagem de técnicas. Isto irá proporcionar aos estudantes, 

aulas mais dinâmicas, criativas e interessantes, promovendo dessa forma a formação de um estudante 

mais crítico, que possa entender melhor a Arte, que é um conhecimento cultural, faz parte do cotidiano 

e que ele possa estender as outras pessoas da família. 

Objetivo Geral:  

Proporcionar, por meio das oficinas de artesanato e seus desdobramentos, o acesso dos 

estudantes as atividades culturais e artísticas, nas suas dimensões do fazer, do conhecer e da fruição. 

 

Metodologia:  

A oficina de artesanato terá início com aulas sobre Arte Popular Brasileira, técnicas de 

artesanato e a história de sua criação. Em prosseguimento, serão apresentados vídeos, imagens e 
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textos para que os estudantes conheçam a história, as técnicas e oportunizar o acesso a todo 

conhecimento que se faça necessário para potencializar as habilidades artísticas. 

Terminada essa etapa, os estudantes terão a oportunidade de entrar em contato com os materiais 

e as técnicas utilizadas na confecção das peças de artesanato, produzindo trabalhos para a família,  

Por fim, as peças confeccionadas serão expostas à comunidade escolar e Unidade de Internação 

Provisória de São Sebastião, evento em que os estudantes estarão explicando a origem dessa arte bem 

como as técnicas utilizadas e as sensações experimentadas durante a oficina de produção das peças. 

 

Conteúdos mobilizados: 

 A influência das diversas expressões artísticas na representação visual especialmente aquelas 

manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações 

contemporâneas, reelaborando-as nas criações do artesanato; 

 Arte como reflexão cultura brasileira, aspectos de sua identidade e trabalho de artistas e 

artesãos; 

 Refletir os valores culturais, sociais e humanos relacionados ao artesanato; 

 Discutir a atuação do estudante no artesanato, dando ênfase a seu protagonismo. 

 

Recursos:  

 Caderno, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, giz de cera, tinta, pincéis, revistas, tesoura, 

barbante, papel colorido, purpurina, papel cartão, papel pardo, canetões, papelão, TNT e telas para 

pintura, sobras de tecido (retalhos), agulhas de costura, linhas diversas, peças de MDF, cola branca e 

de artesanato, guardanapos para decoupage, tintas diversas (várias cores e á base d’água), flanela, 

verniz geral. 
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ANEXO 4 - OFICINA RODA DE CONVERSA DAS IST - INFECÇÕES SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS 

Professor orientador: Seiki Edgard Ito 

Área (s) do conhecimento: Humanas 

 

Apresentação 

Nossos alunos estão no período da adolescência, momento em que o corpo passa por mudanças 

e a sexualidade está aflorada. A maioria deles está evadido da escola, o que desfavorece as 

informações que os mesmos deveriam ter a respeito do que são as Infecções Sexualmente 

transmissíveis – IST’s. 

É provável que alguns dos nossos estudantes, inclusive, já tenham chegado à unidade com 

algum tipo de infecção, e por total desconhecimento sobre origem, tratamento e prevenção, passam 

por complicações importantes e que poderiam ser evitadas. 

Diante disso o NuEn resolveu implementar uma oficina para tratar sobre o tema em questão, de forma 

a orientar os estudantes sobre como encarar a adolescência com responsabilidade e prazer. 

 

Objetivos 

Conhecer e identificar as diversas IST´s, entendendo a forma de transmissão, os métodos 

preventivos e a gravidade de algumas infecções que podem levar a óbito. 

 

Metodologia  

Aulas expositivas, projeção de imagens dos órgãos sexuais; uso correto da camisinha, roda de 

conversa e momento de perguntas e respostas. 
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ANEXO 5 – Oficina Quadro Vivo 
Apresentação: Performance - A SEMANA SANTA 

 

Professor orientador: Francisco Bruno de Sousa 

Área (s) do conhecimento: Artes Cênicas 

 

Justificativa:  
 
Estabelecer relação entre a linguagem do teatro, performance e dança com os elementos presentes na 
celebração da semana santa. Neste sentido, dialogar com a realidade e cotidiano dos estudantes e 
promover novas perspectivas de vida através dos estímulos criativos obtidos do estudo cênico para a 
apresentação/performance. 
 

Objetivo Geral: 
 

Criar performance através de quadros e imagens que remetem a semana santa e apresentar para 
o público interno. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Criar cena a partir de estímulos criativos. 
 Estudar elementos históricos da semana santa. 
 Estabelecer relação entre teatro e religiosidade. 
 Promover e conhecer elementos da composição cênica. 
 Conhecer os elementos religiosos presentes na celebração, e analisar sua espetaculosidade. 

 

Metodologia: Aulas e ensaios práticos. 
Etapas: 
 

Leitura e debate acerca dos elementos históricos da semana santa e sua importância para a 
comunidade cristã. 

Ensaios com os participantes. 
Apresentação final para equipe pedagógica e estudantes de outro módulo. 
Feedback para os alunos participantes, com exibição da apresentação gravada em vídeo e 

registros fotográficos para melhor analise do trabalho realizado. 
 

Conteúdos mobilizados: 
Dança e teatro. 
 

Período: 3 semanas. 
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Recursos: Adereços cênicos: coroa de flores, flores e ervas naturais, som, tecido e cabo de vassoura. 
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ANEXO 6 
Projetos Individuais  

No ano de 2022 a gestão no NuEn sugeriu aos professores que compilassem em um único 

documento os projetos individuais de cada grupo (matutino e vespertino) uma vez que cada 

grupo/turno tem seu tema norteador próprio e que é comum a todos do grupo. Cabe a cada docente, 

a partir do tema em questão, escrever seu projeto individual (que deve estar relacionado à sua área do 

conhecimento) e aplica-lo junto aos estudantes no ano letivo de 2022. 

 

Turno Matutino: Tema Norteador: Projeto de vida: Construindo o 
Protagonismo Juvenil  

 

Apresentação 

A ideia proposta por este projeto coletivo parte da premissa do Paradigma do Desenvolvimento 

Humano do Programa das Nações Unidas para a viabilização da pessoa: “Toda pessoa nasce com um 

potencial e tem o direito de desenvolvê-lo.”. Considerando essa afirmação, a proposta é promover 

oportunidades para que os adolescentes atendidos na Unidade Internação Provisória de São Sebastião, 

independente do tempo de permanência, possam desenvolver potencialidades que o preparem, para 

conscientemente, redirecionarem o seu projeto de vida, sendo capazes de se tornarem protagonistas 

de sua história.  

Para o ano de 2022, o atendimento acontecerá nos módulos 2, 3 e 6, com oficinas temáticas 

envolvendo eixos transversais e temas da BNCC aplicados pelas diversas áreas de conhecimento, 

atividades interdisciplinares com o aporte de vídeos e filmes, clubes de leitura, concursos de redações, 

oficinas e exposições de artesanato, apresentações artísticas e teatrais, gincanas esportivas e de 

conhecimentos, ações pedagógicas multidisciplinares que visam promover e oportunizar variadas 

experiências que propiciem ao estudante o desenvolvimento e a construção de seu projeto de vida, 

para o fortalecimento do protagonismo e a participação crítica, dentro do contexto social em que o 

adolescente vive e se desenvolve enquanto cidadão. 

Objetivo geral 
 

Promover e oportunizar variadas experiências cognitivas, pedagógicas, culturais, artísticas e 

físicas que sejam capazes de potencializar, motivar e despertar o interesse dos estudantes para a 

construção de seu projeto de vida e desenvolvimento de habilidades de comunicação multisituacional 
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adequadas às diversas situações de criatividade, autoconhecimento, autocontrole, curiosidade, 

empatia e, sobretudo, de relacionamento interpessoal.  

 

Áreas do conhecimento a serem exploradas e seus respectivos temas, objetivos e 
metodologia: 

 
Artes – Déborah Helena 

Tema: Arte e Artesanato no Protagonismo Juvenil 

 

Breve Apresentação: 
O projeto tem como foco desenvolver a percepção visual e pensamento artístico do estudante 

diante do mundo e da arte, ampliando as possibilidades reflexivas na construção de um olhar crítico 

e prático, durante as oficinas de artesanato, como estratégia de favorecimento e facilitação dos 

processos de ressignificação, ofertando-lhes oportunidades de mergulhar em experiências que podem 

ajudá-lo a produzir e divulgar seu trabalho, com as peças artesanais, tornando-se o protagonista de 

sua história.  

Objetivos Específicos 

 Enfatizar os processos de criação, comprometidos com o fazer e pensar arte; 

 Desenvolver competências na construção de uma prática interdisciplinar e relacional, entre 

diferentes linguagens artísticas e pensamento reflexivo;  

 Promover o desenvolvimento de competências artísticas a fim de produzir conhecimentos 

através da experiência sensível em sua abrangência perceptiva; 

 Formar estudantes capazes de atuar em diferentes realidades sociais, contemplando a 

diversidade das manifestações artístico/culturais; 

 Promover a reflexão acerca do papel da arte e suas contribuições em um processo de 

aquisição de conhecimento acerca da diversidade social, cultural, nos diferentes níveis da 

História da Arte. 

Metodologia  

As aulas terão início com apresentações sobre Arte Popular Brasileira, técnicas de artesanato e a 

história de sua criação. Em seguida, serão apresentados vídeos, imagens e textos para que os 

estudantes conheçam a história, as técnicas e oportunizar o acesso a todo conhecimento que se faça 

necessário para potencializar as habilidades artísticas. 
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Terminada essa etapa, os estudantes terão a oportunidade de entrar em contato com os materiais 

e as técnicas utilizadas na confecção das peças de artesanato, produzindo trabalhos para a família, 

para as datas comemorativas e para a Unidade Escolar.  

Por fim, as peças confeccionadas serão expostas à comunidade escolar e Unidade de Internação 

Provisória de São Sebastião. Evento em que os estudantes estarão explicando a origem dessa arte bem 

como as técnicas utilizadas e as sensações experimentadas durante a oficina de produção das peças. 

 

Exatas – Arilson Jacinto 

Tema: Ser Regente da Sua Própria Vida. Você aceita? 

 

Objetivos Específicos:  

Demonstrar a condição de abrir mão de algumas coisas momentâneas, em função de outras 

duradouras para a vida toda. Destacar a fé em si mesmo como ponto essencial para chegar onde se 

deseja. Estabelecer a necessidade da criação de metas e estratégias para alcançar os objetivos, e dessa 

forma, melhorar o desenvolvimento pessoal de cada um. Provocar excitação geral de que qualquer 

um pode ser o que quiser ser. Promover a construção de cidadãos aptos a encarar a vida de buscando 

condições e conhecimento para participar do meio social, da natureza e do mercado de trabalho.  

Metodologia:  

No seguimento das aulas, haverá sempre espaço para diálogo, com apresentação de situações 

e proposições, na tentativa de elevar a autoestima dos discentes. Considerar que a auto estima é um 

fator determinante para melhoria de vida, com possibilidade de sonhar, realizar sonhos e aprender. A 

utilização do conteúdo básico deverá ser constante, sempre ligando as situações cotidianas com a 

vida, a necessidade, a realidade de cada um e a força de vontade em vencer os obstáculos, e, a 

observação de opções e possibilidades de seguir em frente com dignidade.  

É de extrema importância acreditar no que está fazendo, isso é necessário para que o aluno se 

sinta bem com as proposições feitas pelo professor. O uso de questionamentos e proposições de 

raciocínio lógico, estatística, racionalidade, probabilidade, catástrofes naturais, crescimento, 

população, interações, consumo, sustentabilidade, protagonismo e liderança entre outros, é de grande 

utilidade para despertar a necessidade de pertencimento à comunidade, em condições de atuar na 

melhoria local e na sustentabilidade. Poderão ser utilizados outros questionamentos como: 

*Na sua comunidade tem saneamento básico? 

*Quais os seus sonhos? 

*Você acredita que se estudar pode a vida melhorar? 
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*Conhece alguém que estudou e se deu bem? 

*O que está disposto a fazer para ter um emprego? Um bom salário? A vida que deseja? 

Pode-se entender que questões tão simples possam começar a invadir o pensamento do aluno, e assim, 

iniciar o cultivo conhecimentos e planos para uma vida melhor.  

 

Educação Física 1 – Eduardo Baptista 

Tema: Autoconhecimento E Transformação Pelo Esporte 

Breve Apresentação 

Nas aulas de educação física as práticas corporais (aulas práticas) e aulas teóricas buscam 

abranger várias modalidades como: futsal, voleibol de quadra e areia, basquete, handebol, peteca, 

futebol de campo e society, futvôlei, badminton, tênis de quadra, tênis de mesa, atletismo e xadrez. 

O projeto de vida nesse contexto, é apresentado como estratégia de reflexão sobre tragetória escolar 

na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante e deve incidir em sua 

formação integral (BRASIL, 2018). 

 

Objetivos Específicos  

 Participar de atividades adaptadas de esportes, criando estratégias individuais e coletivas, prezando 

pelo protagonismo e trabalho coletivo; 

 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo aspectos históricos e 

culturais, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas; 

 Preservar através do esporte as boas condições físicas e refletir sobre hábitos que prejudicam o 

bom funcionamento do corpo, exemplo: má alimentação, uso de drogas e o sedentarismo; 

 Resgatar a condição física do adolescente, e ao mesmo tempo, provocar reflexões acerca da sua 

condição de saúde; 

 Desenvolver através de exercícios específicos: o desenvolvimento cardiorrespiratório, a 

flexibilidade, a força e as habilidades motoras; 

 

Metodologia  

Nas aulas de educação física será trabalhado práticas corporais (aulas práticas) e aulas teóricas 

buscando abranger várias modalidades como: futsal, voleibol de quadra e areia, basquete, handebol, 

peteca, futebol de campo e society, futvôlei, badminton, tênis de quadra, tênis de mesa, atletismo e 

xadrez. O projeto de vida nesse contexto, é apresentado como estratégia de reflexão sobre tragetória 
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escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante e deve incidir em sua 

formação integral (BRASIL, 2018). 

As aulas teóricas serão realizadas através de: atividades com vídeos (documentários e filmes) 

que relatem sobre motivação e superação através do esporte; atividades escritas que visem o 

desenvolvimento pleno do ser humano, compreendendo as condições necessárias para a saúde física, 

mental e emocional; atividades escritas que ofereçam ao aluno oportunidades de expressar seus 

anseios/angústia/desejos através de textos, desenhos e outras habilidades e atividades que permitam 

que os estudantes desenvolvam a  leitura e interpretação de textos através  da história, táticas e 

técnicas das modalidades esportivas. 

Quanto às práticas corporais a serem abordadas, considerando a quantidade de brincadeiras, 

jogos, esportes, lutas, ginásticas, danças e outras atividades rítmicas e expressivas sistematizadas e 

acumuladas ao longo da história da humanidade, têm-se um número ilimitado a escolher. Com isso, 

algumas práticas corporais podem ser utilizadas de forma a propiciar que o estudante se aprofunde 

nos seus múltiplos aspectos, promovendo o desenvolvimento técnico, tático, histórico, filosófico e 

social em relação a elas (saber praticar), enquanto outras podem ser adotadas visando apenas à 

experimentação (praticar para conhecer) ou como recurso didático para o ensino e aprendizagem de 

outros conteúdos e objetivos importantes no universo da socioeducação. 

 

Educação Física 2 – Marcelo Barreto 

Tema: Práticas Esportivas e Saúde – Construindo o Protagonismo Juvenil 

Breve Apresentação 

O projeto Práticas Esportivas e Saúde foi criado através da experiência com alunos da socioeducação, 

visando propor atividades esportivas que favoreçam a reflexão, a participação, a interação e a troca 

de experiências na construção de hábitos saudáveis desde a adolescência  

 

Objetivos Específicos  

 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo aspectos históricos, 

regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas; 

 Propiciar o acesso dos adolescentes a atividades esportivas e de lazer como instrumento de 

inclusão social, sendo as atividades escolhidas com a participação destes e respeitando seus 

interesses;  

 Propor experiências lúdicas e esportivas que favoreçam o interesse por atividades corporais e a 

busca de hábitos saudáveis na adolescência; 
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 Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos 

de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais; 

 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos nas atividades 

propostas; 

 Enfrentar desafios corporais em diferentes contextos, como circuitos, jogos ou brincadeiras; 

 Conhecer os limites e as possibilidades do próprio corpo de forma a poder 

controlar algumas de suas atividades corporais com autonomia e a 

valorizá-las como recurso para manutenção de sua própria saúde; 

 Reconhecer a importância do Esporte, e consequentemente, refletir sobre narrativas de 

esportistas que mudaram sua história de vida com a adoção de hábitos saudáveis; 

 Propiciar o acesso dos adolescentes a atividades esportivas e de lazer como instrumento de 

inclusão social, sendo as atividades escolhidas com a participação destes e respeitados o seu 

interesse. 

Metodologia  

Aulas Práticas 

As aulas terão início com uma roda de conversa para sondar as experiências e conhecimentos 

que esses alunos já trazem do seu cotidiano. Em seguida será apresentada a oficina de esporte ou da 

atividade recreativa, a qual o aluno irá participar, bem como, o conceito, o objetivo, as regras de 

execução e convivência e o cuidado com os materiais que serão utilizados.  

Após essa etapa, teremos exercícios de aquecimento e/ou de alongamento, para prevenir as 

lesões, conforme os fundamentos do esporte ali apresentado, conforme anexo das oficinas propostas.  

Os campeonatos e as gincanas esportivas e recreativas, sempre que possível, estarão presentes 

nas aulas, com a finalidade de favorecer a interação, a comunicação e a construção de vínculos entre 

os participantes.  

 

Aulas Teóricas 

 Elaborar atividades com vídeos (documentários e filmes) que tratem sobre o tema motivação 

e superação através do esporte;  

 Desenvolver atividades escritas que visem o desenvolvimento pleno do ser humano, 

compreendendo as condições necessárias para a saúde física, mental e emocional;  

 Preparar atividades escritas que ofereçam ao aluno oportunidades de expressar seus 

anseios/angústia/desejos através de textos, desenhos e outras habilidades. 
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Humanas (Seiki Edgard) 

Tema: Eu no Meu Quadrado 

Breve Apresentação 

O presente projeto foi criado para contribuir na a formação do aluno por meio do conhecimento 

do local em que vive, comparando o com outros lugares do Brasil, exercitando a curiosidade e 

propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a 

participar efetivamente as dinâmicas da vida social, mostrando oportunidades de ingressar no 

mercado de trabalho num futuro próximo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Promover o interesse pelo conhecimento histórico e geográfico do Distrito Federal e do Brasil; 

 Despertar o interesse do aluno em conhecer o Distrito Federal e um pouco do Brasil; 

 Valorizar o conhecimento do aluno sobre o local em que reside; 

 Valorizar as vivências do cotidiano do aluno; 

 Valorizar as diversas manifestações artísticas, culturais do Distrito Federal e do Brasil; 

 Valorizar a importância da escola e entender que ela poderá fazer a diferença em sua vida no 

mercado de trabalho; 

 Exercitar o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação no ambiente escolar. 
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Letramento: Patrícia Gralha 
Tema: Alfabetização e Matemática – O Estudante e a Aprendizagem nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 
 
Breve Apresentação 

Este projeto foi criado para alfabetizar os alunos do sistema socioeducativo que estão em 

cumprimento de medida provisória de 01 a 45 dias, enfatizando a aprendizagem de leitura e escrita 

aliada aos conhecimentos matemáticos, buscando aguçar sua capacidade de apreciar, explorar, 

produzir e interpretar enfatizando a importância da matemática na alfabetização, buscando o pleno 

desenvolvimento do adolescente.  

 

Objetivos Específicos  

 Reconhecer e trabalhar as dificuldades na leitura, na escrita e na oralidade;  

 Ampliar o vocabulário oral e escrito, ampliando o conhecimento do aluno;  

 Organizar o pensamento lógico e a construção de palavras, frases e pequenos textos;  

 Desenvolver o raciocínio através das operações matemáticas e problemas relacionados a situações 

vividas no seu cotidiano. 

Metodologia  
Serão realizadas atividades de alfabetização enfatizando a aprendizagem de leitura e escrita 

aliada aos conhecimentos matemáticos buscando resgatar os temas relacionados à vivência dos 

estudantes como: infância, linguagem corporal, família, sociedade, escola, diversidade cultural, 

valores, protagonismo e etc. Os conteúdos a serem trabalhados como: sondagem para levantamento 

das dificuldades (avaliação diagnóstica inicial); as dificuldades em adição e subtração; a formação de 

palavras, frases e textos; a história dos números e a construção de palavras através da silabação; a 

coordenação motora, a montagem de palavras, frases e textos. 

No desenvolvimento das atividades serão utilizados materiais diversos como: cruzadinhas, 

quebra-cabeças, construção de palavras, frases e textos através do alfabeto e de desenhos.  

 
Linguagens 1 – Diva Lúcia 
Tema: Visualizando Caminhos e Possibilidades com Multiletramentos em Língua Portuguesa 

 
Breve Apresentação 

A área de conhecimentos Linguagens 1, neste projeto coletivo, intenta propiciar ao estudante 

da UIPSS experiências literárias, culturais, midiáticas e digitais que favoreçam a ressignificação e a 

reconstrução de um Projeto de Vida, em que este sinta-se como parte do processo educativo. Os 

caminhos e possibilidades trilhados partem de práticas de leitura e produção de textos, construídos a 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 
Núcleo de Ensino - UIPSS 

 

partir de diferentes linguagens (sonoras, visuais, escritas, corporais e digitais) comuns aos estudantes 

desta faixa etária.  

O objetivo é motivar a adoção de valores de formação ética e auxiliar no desenvolvimento de 

atitudes desejáveis pautadas por princípios de respeito, justiça, solidariedade e diálogo na busca do 

viver e conviver bem, conhecendo, participando, opinando, ousando e transformando o tempo de 

permanência na instituição socioeducativa em oportunidade para estes, reescreverem e 

redirecionarem o seu projeto de vida, comprometidos com a modificação do mundo que o cercam.  

 

 Objetivos Específicos 
 Ampliar as leituras de mundo, através da exploração das diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais; 

 Oportunizar uma diversidade de saberes e vivências culturais, a fim de que o estudante possa 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 

próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

 Promover espaços e formas de argumentação, para que os estudantes possam: formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 

direitos humanos, com vistas a recontar suas experiências de vida utilizando o aporte de 

linguagens diversas; 

 Conhecer, valorizar e utilizar conhecimentos sobre a história de vida de personalidades que 

atuaram em causas sociais para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

 

Metodologia 

Partindo das peculiaridades do atendimento no NuEn, as atividades para o projeto consideram 

para a adequação aos seguintes parâmetros: a rotatividade dos estudantes devido à finitude diária da 

atividade proposta, a idade, o módulo de atendimento, a escolaridade e o período de permanência de 

até 45 dias, sendo variadas e procurando sempre contextualizar as vivências e motivá-los a escrever, 

a refletir, a repensar e ressignificar suas experiências, com o uso da leitura e interpretação de variados 

temas, gêneros literários e textos multimodais. 

No desenvolvimento do projeto, entre as atividades a serem utilizadas serão: 

 Exibição de filmes, curta metragens e documentários sobre a história de vida de 

personalidades que vivenciaram e atuaram em causas sociais comuns aos jovens das 

comunidades de periferia; 
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 Leitura, reflexão, compreensão e interpretação de publicações de diferentes formatos, mídias 

e linguagens com a finalidade de construir um elo entre a prática pedagógica e realidade de 

vulnerabilidade social que estes se encontram; 

 Leitura de temas fomentados em textos publicitários e jornalísticos, letras de músicas, 

crônicas, poemas. entre estes: diversidade, gênero (feminismo), cultura popular, movimentos 

musicais, políticos e sociais, sustentabilidade e cidadania; 

 Leitura objetiva e inferencial de textos de gêneros diversos com temáticas de interesse dos 

estudantes fomentadas por causas sociais das populações de periferia; 

 Oficinas de produção textual com base em vídeos, músicas e imagens. 

 
Linguagens 2 – Denize de Fátima 
Tema: Ressocialização - Autonomia – Protagonismo RAP: a Voz da interna(nação) 

Breve Apresentação 
O presente projeto pretende, através da apropriação da linguagem poética, figurativa e 

questionadora,promover espaços de leitura, interpretação e produção de textos multimodais que 

despertem no adolescente o conhecimento de si e do outro como sujeitos transformadores de 

realidades pessoais e sociais, autônomos nesse sentido para questionar e quebrar paradigmas 

preconceituosos, praticando à tolerância com o outro, o saber ouvir, a convivência respeitosa e cidadã 

com os pensamentos e atitudes diferentes. 

Objetivos Específicos:  
 Introduzir o aluno no mundo da leitura usando a música e o poema como estratégias e 

ferramentas; 

 Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades de cada aluno, a elevação da 

autoestima e da capacidade de socialização desses alunos e, sobretudo, para a possibilidade 

de eles superarem as suas próprias limitações; 

 Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, 

críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo 

juvenil; 

 Pensar a escola como lugar de mudança e transformação; atitude que se traduz na mudança 

de hábitos capazes de transformar o mundo em que se vive; 

 Saber ler e entender seu entorno sócio histórico e cultural com um olhar crítico e reflexivo , 

ou seja, investigativo e questionador; 

 Observar recursos sonoros dos textos; 
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 Ler e analisar oral e coletivamente textos, atentando para a linguagem figurada, observando 
que essa linguagem pode sugerir interpretações diversas; 

 Escrever pequenos versos, poemas ou letras de músicas, ou reescrevê-los, introduzindo 
modificações em textos de outros autores; 

 Conhecer breves dados biográficos e alguns poemas de grandes autores brasileiros; 

 Conhecer breves dados biográficos e algumas canções de alguns grandes compositores 
brasileiros. 

Metodologia: 
Partindo da natureza dialógica da língua, pretende-se, neste trabalho, seguir etapas de 

apropriamento e conhecimento de dados, elencados a seguir: 

 Leitura e interpretação de diversos gêneros textuais impressos ao longo do ano letivo, que 

abordem temas atuais, polêmicos, sociais, científicos, éticos e humanos; 

 Leitura e audição compartilhada de RAP e interpretação oral e escrita de RAPs variados, 

atentando sempre para a utilização de letras que tratem de problemas sociais, desigualdades 

e superação; 

 Exibição de filmes que tratem a temática da marginalização e da superação; 

 Seleção de músicas sugeridas pelos alunos para a elaboração de atividades 

intertextualizadas; 

 Produção de outros gêneros textuais a partir de RAPs, músicas de estilos variados e poemas. 

Nota: Projetos Individuais – 2022 
Vale salientar que os Projetos Individuais, bem como os temas norteadores de cada grupo interdisciplinar, são 

construídos anualmente, uma vez que o quadro de docentes altera a cada ano, seja com professores efetivos, seja com 
professores de contrato temporário. 
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ANEXO 7 

Turno Vespertino:  
Tema Norteador: Conheça a ti mesmo, liberte suas ideias e crie o seu 

destino! 

1- Apresentação 

Todo ser humano tem um projeto de vida. Muitos desses projetos acabam sendo construídos 

passivamente, cujo fluxo do destino vai sendo seguido pelos indivíduos que se deixam levar pelas 

circunstâncias da vida sem se colorem como sujeitos ativos sobre as próprias ações. Por outro lado, 

há aqueles que constroem o seu projeto de vida mediante a tomada de decisão por meio da reflexão 

sobre as possibilidades e atitudes frente às suas ações tornando-se agentes de transformação 

individual e, por vezes, coletiva. 

Estamos inseridos numa realidade social, política, financeira e cultural em que grande parte dos 

jovens não assumem o protagonismo de sua vida por diversas questões que vão desde personalidade 

individual introspectiva a problemas de políticas públicas básicas que os afetam diretamente. Muitos 

desses jovens acabam sendo inseridos, ainda que passivamente, em projetos de vida desabonáveis à 

sociedade e, assim, inúmeros adolescentes acabam tendo a liberdade restrita ao fazerem más escolhas 

e passam a ser inseridos nas unidades de medida socioeducativa. 

Entretanto, essas unidades visam não apenas a responsabilização desses menores, como a 

ressocialização em sociedade, mas também visam à educação e a garantia de diversos direitos que 

ofereçam a oportunidade para que esse grupo de jovens possa mudar o rumo do seu projeto de vida 

de modo consciente e autônomo.  

Somado a esse fator, o Ministério da Educação, junto à Constituição Federal, aliado às 

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal asseguram o direito inalienável de que toda 

criança e adolescente deve ter direito ao acesso à educação formal por meio da escola. 

Fazer com que o aluno mantenha o vínculo com a escola, reflita sobre suas ações e sentimentos, 

amplie seus horizontes e (re) crie o seu destino de forma diferente e autônoma é o papel da educação 

dentro da Unidade de Internação Provisória de menores que cometem atos infracionais. 

De acordo com os Parâmetros de Formação para o Socieducador, organizado por Antônio 

Carlos Gomes: 

A natureza essencial da ação socioeducativa é a preparação do jovem para o 
convívio social. A escolarização formal, a educação profissional, as atividades 
artístico-culturais, a abordagem social e psicológica de cada caso, as práticas 
esportivas, a assistência religiosa e todas as demais atividades dirigidas ao 
socioeducando devem estar subordinadas a um propósito superior e comum: 
desenvolver o seu potencial para ser e conviver, isto é, prepará-lo para relacionar-se 
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consigo mesmo e com os outros, sem quebrar as normas de convívio social 
tipificadas na Lei Penal como crime ou contravenção. 

(COSTA, 206, p. 14) 
 

Segundo o autor, ao se pensar em relação aos fundamentos pedagógicos da ação socioeducativa, 

o socioeducador precisa entender a socioeducação como parte co-constitutiva da Educação Nacional, 

ao lado da Educação Básica e da Educação Profissional, reconhecer essa modalidade de educação 

como um direito do jovem em conflito com a lei, a receber da sociedade e do Estado um conjunto 

articulado e consequente de oportunidades educativas que lhes possam permitir o desenvolvimento 

de seu potencial e a capacidade de relacionar-se consigo próprio e com os outros sem quebrar as 

normas de convívio social tipificadas na Lei Penal como crime ou contravenção. A socioeducação 

deve ter como fundamento os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade e, como fim, a 

formação plena do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para 

o trabalho. 

É pensando nestas demandas e, sobretudo, na construção de um projeto de vida autônomo e 

transformador que liberta o pensamento crítico do discente, situando-o na sociedade, que este 

instrumento apresenta a proposta pedagógica dos professores do turno vespertino que atuam no 

Núcleo de Ensino da Unidade de Internação Provisória de São Sebastião – NuEn/UIPSS, no âmbito 

da socioeducação no Distrito Federal, para o ano letivo 2022, respeitando-se as particularidades do 

público alvo e promovendo a garantia educacional de qualidade para esse público  

Objetivo geral 

Contribuir para a formação do aluno, provocando reflexões acerca da sua trajetória de vida e 

do momento em que se encontra, de forma a desenvolver a capacidade crítica sobre si (autocrítica), 

sobre o outro e sobre o contexto em quem está inserido, contemplando as dimensões do conhecimento 

humano, provendo o vínculo do discente com os mais diversos conhecimentos e com a escola regular, 

a fim de reinseri-lo na escola e, consequentemente na sociedade e no mercado de trabalho de maneira 

diversificada, qualitativa e humanizada. 

Objetivos específicos e metodologia de cada área de conhecimento 

 

 
 

ARTE – Corpo, movimento e expressão no mundo – Francisco 
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Bruno 
 

Breve descrição 

De acordo com o tema norteador – PROJETO DE VIDA: CONHEÇA A TI MESMO, 

LIBERTE SUAS IDEIAS E CRIE O SEU DESTINO, pretende-se promover auto-reflexão e auto-

conhecimento aos estudantes.  

Construir personagens com suas posssibilidades gestuais e movimentos do corpo em diferentes 

contextos através de estímulos criativos.  

Na perspectiva da formação integral, a organização do trabalho pedagógico de artes cênicas, 

como arte de estar em cena, busca o equilíbrio entre objetivos e conteúdos conceituais e práticos, com 

noções de corporeidade baseadas em culturas afro-brasileiras, indígenas, afro diaspóricas e dança- 

hip hop. 

Objetivos específicos 

 Participar de atividades adaptadas à dança, ritmo, movimento e espacialidade. 

 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos nas 

atividades propostas. 

 Aguçar a percepção sensorial como estímulo para o movimento, através de estímulos 

musicais. 

 Experimentar atividades com alongamento e exercícios físicos percebendo a relação com o 

próprio corpo. 

 Aprimorar a percepção dos espaços corporais em relação ao outro. 

 Praticar jogos teatrais e dramáticos que estimulem a concentração, espacialidade e 

coordenação motora. 

 Propiciar atividades de relaxamento e anti-stressante e que promovam a autorreflexão, em 

diálogo com a música e artes visuais  

Metodologia 

As aulas serão desenvolvidas da seguinte forma: aulas práticas e aulas teóricas. Para as aulas 

práticas em sala de aula serão utilizados recursos como bolas de tênis, músicas, desenhos para colorir 

e atividades voltadas para melhorar a leitura, através de textos teatrais, estimulando, assim, um melhor 

uso da língua portuguesa no dia a dia.  

Aulas teóricas 
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 Elaborar atividades com vídeos (documentários e filmes) que relatem sobre motivação 

e superação através da arte; 

 Desenvolver atividades escritas que visem o desenvolvimento pleno do ser humano, 

compreendendo as condições necessárias para a saúde física, mental e emocional; 

 Preparar atividades escritas que ofereçam ao aluno oportunidades de expressar seus 

anseios/angústia/desejos através de textos, desenhos e outras habilidades; 

 Proporcionar através da leitura e interpretação de textos que os estudantes conheçam 

a história da arte. 

Aulas práticas 

 Produzir sequencias coreográficas. 

 Proporcionar por meio da prática que o estudante vivencie as táticas e técnicas de 

alongamento e relaxamento. 

 Vivenciar elementos do teatro em sala de aula. 

 Participar de leitura dramática. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 1 e 2 – Esporte e lazer fortalecendo meu projeto de vida – 
Domingos Rodrigues e Randolfo José 

Breve descrição 

De acordo com o tema norteador – PROJETO DE VIDA:CONHEÇA A TI MESMO, 

LIBERTE SUAS IDEIAS E CRIE O SEU DESTINO e sub tema - ESPORTE E LAZER 

FORTALECENDO MEU PROJETO DE VIDA, pretende-se promover uma reflexão nos 

estudantes sobre seu projeto de vida. O projeto de vida nesse contexto, é apresentado como estratégia 

de reflexão sobre tragetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do 

estudante e deve incidir em sua formação integral (BRASIL, 2018b).  

Nas aulas de educação física, trabalharemos com práticas corporais (aulas práticas) e aulas 

teóricas buscando abranger várias modalidades como: futsal, voleibol de quadra e areia, basquete, 

handebol, peteca, futebol de campo e society, futvolei, badminton, tênis de quadra, tênis de mesa, 

atletismo e xadrez.  

Quanto às práticas corporais a serem abordadas, considerando a quantidade de brincadeiras, 

jogos, esportes, lutas, ginásticas, danças e outras atividades rítmicas e expressivas sistematizadas e 

acumuladas ao longo da história da humanidade, têm-se um número ilimitado para sua escolha. Com 
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isso, algumas práticas corporais podem ser utilizadas de forma a propiciar que o estudante se 

aprofunde nos seus múltiplos aspectos, promovendo o desenvolvimento técnico, tático, histórico, 

filosófico e social em relação a elas (saber praticar), enquanto outras podem ser adotadas visando 

apenas à experimentação (praticar para conhecer) ou como recurso didático para o ensino e 

aprendizagem de outros conteúdos e objetivos interdisciplinares. 

O fundamental é permitir que o adolescente conheça e vivencie as práticas corporais, 

colaborando para que cada um construa seu estilo pessoal de participação e possa, a partir dessas 

práticas, ter consciência de seu corpo e de sua inserção social e ao mesmo tempo ampliar o próprio 

repertório motor. Na perspectiva da formação integral, a organização do trabalho pedagógico de 

Educação Física deve ainda buscar o equilíbrio entre objetivos e conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, visando atender o desejado desenvolvimento integral do estudante. 

Objetivos específicos: 

 Participar de atividades adaptadas de esportes, criando estratégias individuais e 

coletivas, prezando pelo protagonismo e trabalho coletivo; 

 Experimentar a criação e adaptação de regras que possibilitem a inclusão de todos nas 

atividades propostas; 

 Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, compreendendo aspectos 

históricos e culturais, regras básicas e fundamentos técnicos e táticos das modalidades praticadas; 

 Experimentar atividades com alongamento e exercícios físicos percebendo a relação 

com o próprio corpo; 

 Participar da organização de campeonatos, jogos, competições e outros eventos no 

âmbito escolar ampliando seus conhecimentos acerca das diferentes dimensões do fenômeno 

esportivo; 

 Entender a importância do trabalho em equipe, da cooperação e colaboração, respeito 

ao próximo, ao adversário e as regras do jogo; 

 Refletir, compreender e analisar através das atividades teóricas e práticas sobre 

comportamentos moral e ético dentro de uma sociedade; 

 Pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física regular exerce sobre o corpo 

humano, tendo em vista a promoção da saúde; 
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 Propiciar o acesso dos adolescentes a atividades esportivas e de lazer como 

instrumento de inclusão social, sendo as atividades escolhidas com a participação destes e respeitados 

o seu interesse;  

 Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situação lúdica e 

esportiva repudiando qualquer espécie de violência. 

Metodologia 

As aulas serão desenvolvidas da seguinte forma: aulas práticas e aulas teóricas. 

 Aulas Práticas-quadra poliesportiva- P1 e P2; 

 Aulas Práticas-campo e quadra de areia; 

 Aulas Teóricas-sala de aula e multimídia. 

 

O desenvolvimento do trabalho na escola requer, por parte do professor, pesquisa pautada na 

busca de conhecimentos que leve o aluno a ter um aprendizado mais dinâmico, utilizando o lúdico e 

a criatividade no planejamento e no desenvolvimento das aulas.  

Nessa perspectiva, o professor de Educação Física pode utilizar inúmeros materiais didáticos 

para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando assim ao aluno acesso aos 

conhecimentos da cultura corporal, contribuindo para sua formação e ampliando sua visão de mundo 

(política, econômica, histórica e social). Partindo dessa premissa, segue algumas metodologias a 

serem adotadas com o intuito de alcançar as metas propostas. Sendo assim, algumas modalidades 

(peteca, badminton, tênis de mesa, futvolei e tênis de quadra) serão desenvolvidas no formato de 

oficinas com o objetivo de facilitar o acesso e a prática delas. As oficinas se encontram no anexo 

deste projeto. 

Aulas teóricas 
 

 Elaborar atividades com vídeos (documentários e filmes) que relatem sobre motivação e 

superação através do esporte;  

 Desenvolver atividades escritas que visem o desenvolvimento pleno do ser humano, 

compreendendo as condições necessárias para a saúde física, mental e emocional;  

 Preparar atividades escritas que ofereçam ao aluno oportunidades de expressar seus 

anseios/angústia/desejos através de textos, desenhos e outras habilidades;  
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 Proporcionar através da leitura e interpretação de textos que os estudantes conheçam a 

história, táticas e técnicas das modalidades esportivas. 

Aulas práticas 

 Produzir atividades que levem o estudante a conhecer, refletir, valorizar, respeitar e 

desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura corporal de movimento;  

 Proporcionar por meio da prática que o estudante vivencie as táticas e técnicas das 

modalidades esportivas;  

 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto dos 

jogos e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las; 

 Vivenciar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular que propiciem a 

convivência coletiva com outros estudantes e o uso de diversas linguagens de modo a valorizar a 

diversidade cultural do contexto comunitário, regional e do nosso país; 

 Participar de situações problemas de ordem corporal em diferentes contextos com o 

uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações que promovam o desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança; 

 Roda final com a avaliação dos atletas, abordando os valores e comportamentos 

diversos tais como: empatia, resiliência, ética, compaixão, respeito às regras e superação.  

 

EXATAS – Matemática e Ciências Naturais para o Mundo do Trabalho e 
para a Vida – Vinícius Olenka 

 
Breve descrição 

O presente subprojeto visa contribuir com a formação humana e cidadã do sócio-educando em 

regime de internação provisória, em salas multisseriadas, através e considerando o curto tempo de 

passagem destes pela unidade de ensino. 

No projeto em questão, trabalhando concomitantemente Exatas e Ciências da Natureza, busca-

se a resolução de problemas, utilizando-se das operações matemáticas, da interpretação textual, e da 

interdisciplinaridade, as formas de conhecer e compreender o mundo do trabalho e o cuidado com a 

vida, contextualizados à vivência estudantil. 

 

 

Objetivos específicos 
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 Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas matemáticas, tais como as 

quatro operações, a utilização de formas e figuras geométricas, porcentagens, frações e medições, 

dentro dos contextos específicos da vivência do sócio-educando; 

 Buscar o desenvolvimento do raciocínio por meio da interpretação e resolução de 

situações-problemas que envolvam dados de pesquisas temáticas sobre contextos gerais 

(socioambientais e políticos, por exemplo); 

 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na 

diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das 

Ciências da Natureza e às suas tecnologias; 

 Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao 

mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se 

estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar 

soluções que integrem sentido ao mundo do discente; 

 Promover a continuidade dos estudos, bem como a sua importância para a cidadania e 

reconstrução pessoal. 

 

Metodologia 

As metodologias de ensino envolvem o resgate de conteúdos e a continuidade de novos objetos 

do conhecimento, nas áreas de Exatas e Ciências da Natureza, de forma a aplicar atividades 

específicas e indiretas, com base em: 

- Debates acerca do contexto social e da natureza; 

- Oficinas pedagógicas; 

- Aulas expositivas tematizadas; 

- Aplicação de atividades que perpassem Exatas e Ciências da Natureza de forma 

interdisciplinar. 

- Aplicação de atividades que integrem datas temáticas com os conteúdos, tais quais: Dia 

Internacional da Água, Consciência Negra, Dia da Educação Ambiental, e entre outros; 

- Atividades integradas interdisciplinares, privilegiando filmes norteadores. 

 

Breve descrição 
De acordo com o tema norteador – projeto de vida: conheça a ti mesmo, liberte suas ideias 

e crie seu destino e o sub tema – cultura e formação humanística – uma nova metodologia para 

HUMANAS – Cultura e formação humanística – uma nova metodologia para a 
Construção de uma Consciência Histórica – Jeuel Jamerson 
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a construção de uma consciência histórica, pretende-se promover uma nova forma de abordar os 

conteúdos de História, Geografia e Filosofia, levando em consideração o propósito da Unidade e suas 

finalidades educativas e sociais. Esse projeto busca se apropriar de elementos culturais presentes no 

universo físico e imáginário dos estudantes, fazendo com que haja uma aproximação mais real entre 

os adolescentes e os objetivos tradicionais das disciplinas Humanas. 

Nas aulas de humanas serão utilizadas diversas formas de vincular o conteúdo historiográfico, 

geográfico e filosófico por meio da música, do cinema e do desenho. Músicas, filmes e imagens que 

retratem elementos da realidade juvenil e social do Distrito Federal e entorno. 

A utilização da ludicidade através da utilização de instrumentos musicais tradicionais da música 

brasileira, como os que compõem uma formação de samba, por exemplo, também será um dos 

elementos metodológicos utilizados nesse projeto.  

A contribuição que o samba, que já foi marginalizado no passado, e carrega na sua essência a 

resistência de seus representantes ao longo da história, pode oferecer nesse processo é inimaginável, 

visto que existem diversos autores que trazem em suas composições a temática social fortemente 

acentuada. 

Com o RAP não é diferente, já que no próprio Distrito Federal e entorno, temos diversos artistas 

que retratam em suas músicas os problemas sociais reais das Unidades Administrativas do DF. Trazer 

essas músicas para a sala de aula, também trará a autoidentificação por parte dos internos com as 

narrativas que essas obras trazem. 

A cultura sempre será uma forma de conhecer e se autoperceber dentro da sociedade. Tudo que 

o ser humano produz pode ser considerado cultura, e onde mais a cultura pode ser utilizada como 

caminho para o aprendizado e resgate escolar, do que em uma Unidade de Internação? 

 

Objetivos específicos 

 Promover o ensino de História evocando a cultura como meio de auto percepção 

social; 

 Despertar nos estudantes o interesse por suas raízes; 

 Promover o conhecimento geográfico do Distrito Federal utilizando imagens, músicas 

e vídeos que tragam os trâmites políticos das décadas de 1950,1960 e 1970; 

 Desenvolver nos estudantes a capacidade de assistir um filme e conseguir desenvolver 

resumos sobre o mesmo; 

 Apresentar as origens dos gêneros musicais mais comuns na região do Distrito Federal 

por meio da História e onde esses gêneros eram e são contemplados no DF; 
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 Apresentar instrumentos comuns de percussão, fricção e harmonia, tendo em vista que 

muitos desses jovens nunca tiveram contato com um instrumento musical da nossa música popular 

em suas vidas; 

 Realizar apresentações músicas tocando os instrumentos musicais mencionados no 

objetivo anterior; 

 Promover oficinas de cartografia, buscando desenvolver noções elementares de 

geografia para a construção de mapas; 

Buscar trazer para esses jovens, alternativas de ocupação quando voltarem para casa.  
 Com relação à disciplina de Geografia, tanto obras musicais quanto fotografias, mapas 

e filmagens, antigas e contemporâneas, serão utilizadas para alcançar os objetivos específicos desse 

projeto. 

Metodologia: 
 

 No que se refere às manobras metodológicas, os conteúdos de História e Geografia serão 

trabalhados a partir de uma intervenção lúdica/cultural, como, por exemplo, uma música ou 

filme que, preferencialmente, contemple componentes culturais da vida cotidiana dos alunos 

da unidade. 

 Nas aulas onde as músicas forem utilizadas, o professor optará pelos gêneros: samba, 

samba/rock e choro, onde fará o acompanhamento das canções, tocando instrumentos como 

o tradicional rebolo, tamborim e pandeiro de couro/nylon.  

 Também será ofertada a possibilidade de os estudantes manusearem os instrumentos; nesse 

momento o professor também poderá contar sobre a história de cada um deles. 

 A tentativa de produção textual, além de desenhos e mapas em cima das temáticas 

historiográficas e cartográficas propostas pelo professor, também será reforçada, levando em 

consideração o grau de escolaridade e as limitações de cada jovem. 

 As diferentes obras musicais e visuais utilizadas se vincularão aos conteúdos de História e 

Geografia. 

 Para uma abordagem mais voltada para a disciplina de História, músicas que retratem 

condições trabalhistas, desigualdades e problemas sociais serão utilizadas para mostrar as 

bases que estruturaram tais problemas da realidade vivida por esses jovens. 
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LETRAMENTO - Leitura de e para o Mundo - Maria Margarete 
 
Breve Descrição 

Tendo como premissa o tema norteador -Projeto de Vida: Conheça a ti mesmo, liberte suas 

ideias e crie o seu destino, buscaremos desenvolver habilidades relacionadas à leitura, interpretação 

e produção de textual, estimulando no educando o gosto pela leitura e escrita, ampliando o 

conhecimento linguístico e cultural, no intuito de proporcionar aos mesmos uma visão crítica e 

contextualizada dos assuntos tratados dentro e fora da sala de aula, mediante aos seguintes conteúdos: 

ensino da oralidade, da leitura, da produção textual e dos conhecimentos linguísticos; gêneros 

textuais; ortografia e as quatro operações e situações-problemas. 

 
Objetivos específicos 

 Ampliar o vocabulário;  

 Ampliar o repertório de leitura;  

 Melhorar a leitura e escrita dos alunos; 

 Relacionar a leitura com aspectos da realidade;  

 Conhecer e identificar gêneros textuais e literários diversos, possibilitando ao aluno a 

aquisição de competências leitoras; 

 Desenvolver a escrita e oralidade; 

 Despertar o espírito crítico; Estabelecer a leitura como ferramenta fundamental na construção 

do conhecimento; 

 Praticar a escrita e fomentar no aluno o apreço pela leitura, estimulando sua produção textual; 

 Promover uma interação com textos verbais e não verbais; 

 Identificar os símbolos que representam as operações de adição, subtração, multiplicação e 

divisão; 

 Resolver as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão utilizando o processo 

prático (armando continhas); 

 Resolver mentalmente as quatro operações; 

 Resoluções de problemas matemáticos. 

 

Metodologia  

O projeto visará à integração dos adolescentes e professores da UIPSS. O trabalho será 

realizado em sala de aula, utilizando os recursos disponíveis na UIPSS, com a finalidade de elaborar 
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apostila, tendo como autores os adolescentes envolvidos no projeto. Essas produções deverão ser 

corrigidas pelos professores responsáveis pelo projeto e reescritas pelos adolescentes autores dos 

textos escolhidos. Quanto às ilustrações, elas deverão ficar a cargo dos alunos não alfabetizados após 

escuta da leitura do texto escolhido, feita pelo professor responsável ou pelo adolescente /autor desde 

que determinado pelo professor.  

  
LINGUAGENS 1 e 2 – A escrita de si: registrar-se enquanto sujeito 
ativo no mundo – Sylvia Barbosa e Andressa de Souza 

 
Breve descrição 

Partindo do tema norteador – Projeto de vida:Conheça a ti mesmo, liberte suas ideias, e crie o 

seu destino -  “A Escrita de Si: registrar-se enquanto sujeito ativo no mundo” é um convite ao 

estudante a fazer sua autobiografia a partir da reflexão sobre os seus processos individuais dentro de 

uma sociedade coletiva. Mister se faz conhecer outras histórias de vida – o conhecimento do outro 

facilita o conhecimento de si próprio.  Buscar-se-á adequar atividades que estimulem e sensibilizem 

nossos adolescentes à leitura, à compreensão e interpretação de textos, instigando-os à produção 

textual, na atuação como “criadores” ou “escritores”, buscando um novo significado na escrita e na 

reescrita da sua história, tornando-se sujeitos conscientes e ativos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Buscar promover a livre expressão para que o aluno expresse e compartilhe suas histórias, 

angústias e sonhos;  

 Estimular a produção textual de diversos gêneros literários; 

 Provocar reflexões sobre a consciência moral e a conduta em sociedade através de textos, 

documentários, principalmente biografias de ex detentos, outras personalidades e filmes; 

 Proporcionar reflexões acerca da autobiografia, com vistas a um novo significado para sua 

história; 

 Despertar o interesse pelas diversas leituras de mundo; 

 Identificar as funções da linguagem para a ampliação de sentido; 

 Promover ampliação de vocabulários da língua portuguesa; 

 Diferenciar linguagem formal e linguagem informal para o melhor uso da produção textual; 

 Estimular a criação literária de diversos gêneros literários; 

 Desenvolver no aluno processos criativos; 
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 Intervir nos mecanismos linguísticos de escrita; 

 Incentivar a prática de fazer inferências e comparações textuais; 

 Conduzir e praticar processos de coerência e coesão textuais. 

 

 

 

Metodologia 

 

“A Escrita de Si: registrar-se enquanto sujeito ativo no mundo” deve contemplar os seguintes 

eixos:  

 Conhecer a biografia e literatura de personalidades, detentos, músicos, pessoas que 

alcançaram um caminho de liberdade, personagens e artistas da literatura e personalidades da 

narrativa bíblica, bem como temas de circulação social pertinentes aos temas transversais e de 

interesse coletivo. 

 Vida e obra de Luiz Alberto Mendes – ex presidiário que se tornou escritor; dentre 

outros; Jarvis Jay - homem negro, americano, encarcerado em San Quentin, condenado à morte em 

1990, encontrou um caminho de liberdade; Rapper TUPAC; funkeiro MC Tonzão, dentre outros; 

 Textos de Machado de Assis como Conto de Escola, Mário de Andrade, Vinícius de 

Moraes (poemas e músicas), Cecília Meireles, Guimaraes Rosa ( contos), Cora Coralina, Mario de 

Andrade, Ariano Suassuna ( Auto da Compadecida), dentro outros; 

 Personagens bíblicos, como o apóstolo Pedro, Rei Davi, dentre outros;  

 Textos modais de ampla divulgação social. 

 Criar personagens e estimular a produção textual 

 Criar personagens, descrevendo características físicas e psicológicas, ações, conflitos, 

dentre outros aspectos e, a partir do personagem criado, escrever contos, crônicas, poesias, 

envolvendo-o como protagonista – permitindo o conhecimento de diversos gêneros textuais. 

 Produzir autobiografia 

 Escrever sobre si pode ser difícil, pois tem-se tem muito a dizer. Seja qual for o tipo 

de texto, a ideia é orientar o aluno à escrita de si: criar roteiros, responder a perguntas, como: Quem é 

você? / Qual o seu passado? / Quais são seus interesses? / Quais são seus talentos? / Quais são suas 

conquistas? / Quais desafios você enfrentou? Enfim, facilitar a produção textual sobre si, até que possa 

juntar os pedaços de várias narrativas e construir a respectiva autobiografia. 

 Praticar e analisar mecanismos linguísticos 
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 A escrita nem sempre é tarefa fácil para os alunos, sobretudo aqueles que se encontram 

em defasagem de aprendizagem. Entretanto, por meio do olhar e da prática da sociolinguística, faz 

necessário promover a escrita e a reescrita observando e aprimorando os mecanismos linguísticos da 

Língua Portuguesa por meio de diversas práticas de leitura e de escrita. 

Tais eixos serão implementados por meio de: 

 Aulas expositivas; 

 Aulas dialogadas, rodas de conversa; 

 Aulas interdisciplinares; 

 Oficinas de produção de texto; 

 Aulas lúdicas com jogos; 

 Aulas sensorais para autoconhecimento; 

 Oficinas de Leitura; 

 Oficinas de Interpretação textual;  

 Apresentação de filmes, documentários, biografias, textos multimodais, 

dentre outros; 

 Utilização de diário de bordo; 

 Sala de aula invertida. 
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ANEXO 8 

Formulários de Registros 
 

 1 - Relatório Individual do Estudante – Entrada 
 2 - Relatório Individual do Estudante –  Saída 
 3 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Matutino 
 4 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Vespertino 
 5 - Formulário de Avaliação Institucional – Discente  
 6 - Formulário de Avaliação Institucional – Docente 
 7 - Diário de Classe 
 8 - Formulário Projeto Individual 
 9 - Plano de Ensino 
 10 -Memória de Reunião (Coordenação Pedagógica/Intersetorial e outras) 
 11- Proposta Pedagógica para exibição de Filme 
 12- Matriz Curricular Proposta 

 

 
1 - Relatório Individual do Estudante – Entrada 
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2 - Relatório Individual do Estudante – Saída 
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3 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Matutino 
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4 - Ata do Conselho de Classe Participativo – Vespertino 
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5 - Formulário de Avaliação Institucional – Discente  
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6 - Formulário de Avaliação Institucional – Docente 
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7 - Diário de Classe 
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8 - Formulário Projeto Individual 
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9 - Plano de Ensino 
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10 -Memória de Reunião (Coordenação Pedagógica/Intersetorial e outras) 

 
 
  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 
Subsecretaria de Educação Básica 
Núcleo de Ensino - UIPSS 

 

 
11 – Proposta Pedagógica para exibição de Filme 
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12- Matriz Curricular 

Turmas Multisseriadas: Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Ensino Médio 
Instituição: CED SÃO FRANCISCO/UIPSS 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEDF 

PARTES DO 
CURRÍCULO 

ÁREAS DO 
CONHECIMENTO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

 
CARGA HORÁRIA 

(horas/aula) 

BASE 
NACIONAL 

COMUM 

Linguagens 

Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira 
Moderna (Inglês ou 

Espanhol) 

5 

Matemática e 
Ciências da 
Natureza 

Matemática e 
Ciências da 
Natureza 

(Física, Química e 
Biologia) 

5 

Educação Física Educação Física 5 
Arte Arte 5 

Ciências Humanas 
Geografia, História 

Filosofia e 
Sociologia 

5 

Atividades Atividades 5 

TOTAL DE AULAS SEMANAIS 30 
TOTAL DE HORAS ANUAIS MÍNIMA 800 

OBSERVAÇÕES:  
1. O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição educacional devendo ter o mínimo 
de 4 horas em cada turno (matutino/vespertino). 
 

 
 
 

 
 

Lis Sousa Castellar Monforte  
Coordenadora Pedagógica 

 
 
 

Paulo Thiago S. Gonçalves 
Coordenador Pedagógico 

 
 

Sara Araújo Pereira 
Supervisora 

 
 
 




