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1. INTRODUÇÃO
O documento do Projeto Político Pedagógico, - do Centro Educacional

02 de Brazlândia, fundamentada-se: no respeito e na confiança, os quais, as

ações se desenvolvem em conjunto com a comunidade dessa instituição (pais,

docentes, discentes, colaboradores de apoio da limpeza e da merenda,

gestores e carreira de assistência), de forma transparente e democrática. O

Projeto Pedagógico (PP), em conformidade com a Lei de Diretrizes e Base

9.394/96 (LDB), prioriza ações que visam instituir convivência harmônica e

colaborativa com toda a comunidade escolar, com foco nas aprendizagens e

nos valores éticos, morais e sociais. As propostas de ensino e as estratégias

das ações pedagógicas objetivam que os conhecimentos adquiridos,

promovam a inclusão social, através das aulas criativas, bem como, nas

formações dos docentes, nos projetos desenvolvidos na escola e na acolhida

dos estudantes e dos familiares. Através dos diálogos e das propostas da

escola, estimula-se a sociabilização entre as diferentes culturas e a promoção

do respeito entre os envolvidos nesse processo. Norteado em estruturas

democráticas e flexíveis, o (PP) estrutura-se através de conversas e nas

observações junto à comunidade envolvida, pautado nas modificações

culturais, nas adequações que irão surgir no decorrer dos anos e na promoção

dos educandos com ensino de qualidade. Seu planejamento visa atender as

necessidades educativas dos estudantes e oferecer a possibilidade do

aprendente exercer a cidadania, de maneira plena e consciente. Nessa

concepção, a escola se articula, estabelece metas e analisa com critério, as

ações da escola, com objetivos táticos, previamente refletidos com foco no

desenvolver das pretensões pedagógicas e nos desenvolvimentos dos

estudantes. Assim sendo, o PP se constrói, com as participações dessa

comunidade, com registros escritos das reflexões realizadas e com o

comprometimento de todos envolvidos neste processo de superação e no

objetivo da educação com qualidade, conforme demandam as legislações da

educação brasileira.



2. APRESENTAÇÃO
1. Processo de Construção

O Projeto Pedagógico do CED 02, é uma construção coletiva de um plano

de ação, com formação crítica e emancipadora, necessária à transformação social e

que atenda aos anseios e as necessidades da comunidade escolar, através de

projeto participativo e de efetiva colaboração de todos envolvidos no processo

educativo.

2. Dados de identificação da unidade escolar
A escola está localizada na Região Administrativa de Brazlândia - Brasília -

Distrito Federal - Praça do Laço, Área Especial S/N, Setor Norte, Brazlândia – DF.

CEP: 72.705-700. Parte significativa dos estudantes dessa instituição, pertencem às

famílias que ganham até quatro salários mínimos por mês e residem na zona rural

dessa região. Muitas dessas famílias, têm pouco acesso aos meios de informação,

e, - geralmente, seus filhos se informam por meios de comunicação que a escola

oferece(livro, revista, jornais, documentários e aulas expositivas), a qual se prioriza o

aprender e se desenvolverem.

3. Sujeitos participantes

Elaborado com a colaboração das famílias nos dias: (18/03/2022 e

(07/05/2022), estudantes, gestores, colaboradores de apoio e os professores. As

sugestões foram escritas pela equipe gestora da escola, durante reunião do ano

letivo de 2022. Os professores, durante a semana pedagógica, ocorrida no início de

fevereiro de 2022, analisaram e discutiram em grupos, as partes componentes dos

projetos e deram suas contribuições.

4. Instrumentos/procedimentos que promoveram a participação da
comunidades escolar

A proposta inicial se deu através das participações dessa comunidade, através

de reuniões com as famílias, professores, colaboradores (merendeiras(os) e pessoal

de limpeza e conservação), com intuito de formar cidadãos por meio de um ensino

voltado para a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes

tecnologias relativas às áreas de conhecimento. Através de aprendizagem que

procura construir concepção de homem livre, cidadão e consciente de suas

responsabilidades. Capaz de valorizar e defender seus direitos e apropriar-se da



necessidade de vivenciar seus deveres.O conceito de cidadania como sendo todas

as atividades que o tornam uma pessoa consciente de seu papel no mundo e o

permita assumir com responsabilidade seu lugar na sociedade, tornando-o agente

na construção de um mundo voltado a prática de respeito, solidariedade e

coexistência pacífica entre todos. Dessa forma, propicia-se a vivência da cidadania,

o qual o estudante seja priorizado a partir dos valores socioculturais, éticos e

econômicos.

A escola busca a socialização de seus alunos com a comunidade na qual

vivem, por isso, o papel dela diante de outros espaços formadores é o de incentivo

para que os alunos busquem nesses locais o aprimoramento do conhecimento

adquirido. Além disso, procura incentivá-los, por meio de pesquisa de campo, a

acharem outros espaços formadores para embasar essas pesquisas.

O Projeto Pedagógico reflete a identidade do CED 02, assinalando

caminhos, traçando ações pedagógicas e definindo trajetórias com a finalidade de

orientar as tomadas de decisões que a levem a ser uma unidade coesa e harmônica,

onde todos tenham o mesmo comprometimento e responsabilidade com a formação

dos “nossos” alunos. É composto pelas seguintes partes: a identificação da unidade

escolar, a organização e funcionamento dessa instituição; o diagnóstico da realidade

escolar, que contém uma análise da realidade do CED 02 na atualidade; a descrição

da função social da escola como sendo a de formação humana para a construção de

sujeitos atuantes no ambiente escolar e em outros ambientes sociais; a

demonstração dos princípios que orientam as práticas pedagógicas na construção

de uma escola voltada para a valorização e formação dos alunos; definição dos

objetivos que norteiam as práticas educacionais da escola; identificação das

concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógicas do CED 02; a

demonstração da organização do trabalho pedagógico da escola que gira em torno

da formação integral dos alunos; descrição das concepções, práticas e estratégias

de avaliação do processo de ensino e aprendizagem; demonstração da Organização

Curricular da Escola; descrição do Plano de Ação para implementação do Projeto

Pedagógico; indicação de como será realizado o acompanhamento e avaliação do

Projeto Político-Pedagógico; e, por fim, a apresentação dos projetos específicos

individuais ou interdisciplinares que acontecem na escola.



3.0 HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR

O Centro Educacional 02 de Brazlândia foi construído em 1982 e foi

inaugurado em 22 de fevereiro de 1983, quando iniciou suas atividades sob a

direção do professor Celso Grise, que iniciou as práticas do ensino voltada para a

educação de qualidade e inovadora pautada na convivência social e no

desenvolvimento das habilidades acadêmicas, formando cidadãos comprometidos
com suas responsabilidades social,  

diversidades.

Centro Educacional 02 de Brazlândia

ambiental e cultural com respeito às

Criação: Resolução nº 659-CD, de 17/02/1982.
Denominação: Centro Educacional 02 de Brazlândia.

Vinculação:

Inst. Nº 101-DEx, de 12/03/1982 (A.N. da FEDF, vol. IV).
Com vinculação à Diretoria Regional de Ensino de  

Brazlândia.

Código: 626 – DRE Brazlândia.
Localização: Praça do Laço, Área Especial S/N, Setor Norte, Brazlândia –

DF. CEP: 72.705-700.

Telefone: (61) 3901.3662 – Direção
(61) 3901.6633 – Secretaria

E-mail: Ced02brazlandia@gmail.com

3.1 Identificação da Equipe Gestora
Diretor: Miriam Cátia Correa Pio

Vice-Diretora: Edimar Sonia Vieira da Paz

Chefe de Secretaria: Eva Simão da Motta

Supervisora Pedagógica: Macilea Oliveira Bastos ( diurno) e Luiz
Antônio de Paula Júnior (noturno)

Supervisores Administrativos: Edivaldo Ferreira da Cruz

Orientadora educacional: Islene Teixeira

Coordenador Pedagógico Diurno: Daniele Cristina Wondrack Lüdke,
Veruska Braga Viana e Allene Martins Rezende.

mailto:Ced02brazlandia@gmail.com


Coordenador Pedagógico Noturno: Tiago de Marcos Rabelo Mello
Mattos

3.2 Caracterização física

Dependências da escola Quantidade
✔ Auditório 01
✔ Banheiro feminino para alunas 06
✔ Banheiro feminino para professoras 01
✔ Banheiro feminino para servidoras 01
✔ Banheiro masculino para alunos 06
✔ Banheiro masculino para professores 01
✔ Banheiro masculino para servidores 01
✔ Biblioteca 01
✔ Cantina 01
✔ Copa 01
✔ Copa para oficina pedagógica 01
✔ Corredores 05
✔ Depósito de mantimentos 01
✔ Deposito geral 01
✔ Depósito para educação física 01
✔ Estacionamento privativo 01
✔ Laboratório de ciências 01
✔ Laboratório de informática 01
✔ Pátios cobertos 02
✔ Praça de convivência 01
✔ Sala de coordenação 01
✔ Sala de mecanografia 01
✔ Sala de múltiplas função 01
✔ Sala de orientação educacional 01
✔ Sala de professores 01
✔ Sala de recurso 01
✔ Sala de reforço 01
✔ Sala para oficina pedagógica 02
✔ Sala para servidores 01
✔ Salas de aula 22
✔ secretaria 01
✔ Supervisão administrativa 02
✔ Vestiário feminino para alunas 06
✔ Vestiário masculino para alunos 06



1. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR

2. Características Sociais, Econômicas E Culturais Da Comunidade

A comunidade escolar do CED 02 é bastante diversificada, sendo que a

maioria dos alunos reside próximo da escola. Porém, a escola recebe alunos de

locais mais afastados, como: Vila São José, Assentamento, Veredas, Cascalheira,

Incra 8, Setor de Chácaras e de outras cidades, como: Águas Lindas (GO), Padre

Lúcio (GO), Curralinho (GO), Ouro Verde (GO), Vendinha (GO) e Monte Alto (GO).

Atualmente, oferecemos a segunda fase do Ensino Fundamental no turno

matutino (6º, 7º, 8º e 9º anos) e vespertino (6º, 7º, 8º e 9º anos), sendo que, há

turmas de 6os, 7os e 8os anos que fazem parte do Projeto de Promoção das

Aprendizagens devido à defasagem idade e o EJA (Educação de Jovens e Adultos),

terceiro segmento no turno noturno.

São atendidos alunos com necessidades educativas especiais, em

cumprimento às determinações da escola inclusiva, em horário contrário, na sala de

recursos, onde há atendimento por área, assim como atendimento psicológico, de

acordo com as necessidades destes alunos.

Em horário contrário são atendidos com aulas de reforço na sala de estudos

alunos com defasagem na escrita e cálculo em dois dias da semana.

A comunidade escolar atendida pelo CED 02 faz parte de uma realidade

complexa, como a maioria das comunidades escolares do Distrito Federal, visto que

a grande maioria dessa comunidade convive com problemas de criminalidade,

envolvimento com drogas, violência familiar, alcoolismo, estupro, assédio sexual,

disputa entre gangues, roubos, assaltos, desemprego, conflitos, assassinatos e

outros problemas de ordem social que fazem parte do convívio nos centros urbanos

atuais.

Toda essa problemática acaba chegando à escola, tornando a convivência,

entre alguns alunos, conflituosa. Por isso, são fundamentais as parcerias entre o

Batalhão Escolar da PMDF com a escola, para ações de cunho preventivo, a fim de

inibir determinados comportamentos considerados inadequados para o ambiente

escolar e com o Conselho Tutelar com vistas a mediar e solucionar variados

conflitos.



4.3 Quantitativo geral de alunos da unidade
Matutino

07h30min –

12h30min

Vespertino
13h00min -
18h00min

Noturno.
19h00min –

23h00min

Somas de
todos  

estudantes

Anos Nº de
turmas

Anos Nº de turmas Etapa
s

Nº de
turmas

05 (1X22) 02 (1X29) 02 (1X40)
6o (1X23) 6o (1X31) 1ª (1X39)

(1X30)
(1X31)
(1X30)

05 (1X17) 02 (1X31) 02 (1X45)
7o (1X27) 7o (1X33) 2ª (1X38)

(1X30)
(1X30)
(1X29)

Por isso há a necessidade de uma pedagoga e de uma psicopedagoga na

escola a fim de auxiliar na solução desses problemas e implantação de projetos que

visem além da aprendizagem uma mobilização conjunta de toda a comunidade

escolar para a elevar a participação dos pais nos projetos da escola e nas reuniões

escolares. A baixa participação destes nas reuniões bimestrais e nos projetos

socioculturais da escola dificulta a solução de problemas comportamentais e de

aprendizagem, visto que a escola precisa do apoio e do comprometimento deles

para o adequado desenvolvimento e socialização dos alunos. Contudo há uma

pequena parcela que está sempre presente na escola, acompanhando o

aprendizado dos filhos, fazendo sugestões, participando das decisões da escola e

preocupando-se com a qualidade do ensino ofertado.

O CED 02 trabalha visando o cumprimento do artigo 1º da LDB que

dispõe: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida

familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais e

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.

4.2 Apresentação e análise de resultados de indicadores, índices e dados

O Centro Educacional 02 de Brazlândia funciona em três turnos, atendendo 1.187  
alunos distribuídos da seguinte maneira:



05 (1X31) 02 (1X35) 02 (1X43)
8o (1X34) 8o (1X35) 3ª (1X38)

(1X35)
(1X34)
(1X33)

05 (1X31) 02 (1X33)
9o (1X34) 9o (1X35)

(1X34)
(1X34)
(1X34)

02 (1X27)
(1X16)

02  
(1X20)e  
(1X16)

20 Total 14 Total 06 Total 1.187
Turmas 603 Turmas 341 Turmas 243 Estudantes

Estudantes Estudantes Estudantes
matriculados matriculados matriculados

1. FUNÇÃO SOCIAL

2. Compreensão Da Finalidade Da Escola

O Centro Educacional 02 de Brazlândia, procura desenvolver os trabalhos

escolar, a partir da construção social, o qual a formação do cidadão é um dos

principais pilares desta instituição. As propostas e práticas pedagógicas inovadoras

em uma busca torná-los autônomos, críticos e criativos, com capacidade de



discernir direitos e deveres preparando-os para vivenciar sua cidadania, exigir seus

direitos e cumprir seus deveres de cidadão e de ser humano, garantindo-lhe a

igualdade e a dignidade.

Nesse contexto, visa desenvolver habilidades e potencialidades físicas,

afetivas e cognitivas, por meio de aprendizagens que construam e promovam

conhecimentos, habilidades, criatividades, valores e atitudes de forma

contextualizada, além de aguçar curiosidade intelectual que o faça prosseguir em

seus estudos.



6.0 FOTOS ATUAIS - 2022

Semana Nacionaff de Combate ao Abuso e Exploração Sexuaff da Criança e do Adolecente

Palestranteg: R O R A I M A  ALVES DA COSTA(escritov)  

PAUL INHO E LÁUDIO (Conselho Tutelav)



Semana de Educação Para Vida e Semana Pela Cultura da Paz - Diálogo sobre: Valoreg;

Respeito; Empatia; Tolerância.  

Palestrante: ProfessovLacerda



Planetário naEscola



6.1 Estrutura Física
Dependências da escola Quantidade

✔ Auditório 01
✔ Banheiro feminino para alunas 06
✔ Banheiro feminino para professoras 01
✔ Banheiro feminino para servidoras 01
✔ Banheiro masculino para alunos 06
✔ Banheiro masculino para professores 01
✔ Banheiro masculino para servidores 01
✔ Biblioteca 01
✔ Cantina 01
✔ Copa 01
✔ Copa para oficina pedagógica 01
✔ Corredores 05
✔ Depósito de mantimentos 01
✔ Deposito geral 01
✔ Depósito para educação física 01
✔ Estacionamento privativo 01
✔ Laboratório de ciências 01
✔ Laboratório de informática 01
✔ Pátios cobertos 02
✔ Praça de convivência 01
✔ Sala de coordenação 01
✔ Sala de mecanografia 01
✔ Sala de múltiplas função 01
✔ Sala de orientação educacional 01
✔ Sala de professores 01
✔ Sala de recurso 01
✔ Sala de reforço 01
✔ Sala para oficina pedagógica 02
✔ Sala para servidores 01
✔ Salas de aula 22
✔ secretaria 01
✔ Supervisão administrativa 02
✔ Vestiário feminino para alunas 06
✔ Vestiário masculino para alunos 06

O Centro Educacional 02, possui dois espaços destinados à prática de hortas

agro-ecológicas e um amplo espaço destinado às práticas alternativas em

educação física.



1. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR

2. Propósito Da Unidade Escolar

O Centro Educacional 02, visa atender os estudantes com

necessidades educativas especiais, em cumprimento às determinações da

escola inclusiva, em horário contrário, na sala de recursos, onde há

atendimento por área, assim como atendimento psicológico, de acordo com as

necessidades destes alunos.

Em horário contrário são atendidos com aulas de reforço na sala de

estudos alunos com defasagem na escrita e cálculo em dois dias da semana.

A comunidade escolar atendida pelo CED 02 faz parte de uma

realidade complexa, como a maioria das comunidades escolares do Distrito

Federal, visto que a grande maioria dessa comunidade convive com problemas

de criminalidade, envolvimento com drogas, violência familiar, alcoolismo,

estupro, assédio sexual, disputa entre gangues, roubos, assaltos, desemprego,

conflitos, assassinatos e outros problemas de ordem social que fazem parte do

convívio nos centros urbanos atuais.

Toda essa problemática acaba chegando à escola, tornando a

convivência, entre alguns alunos, conflituosa. Por isso, são fundamentais as

parcerias entre o Batalhão Escolar da PMDF com a escola, para ações de

cunho preventivo, a fim de inibir determinados comportamentos considerados

inadequados para o ambiente escolar e com o Conselho Tutelar com vistas a

mediar e solucionar variados conflitos.

Por isso há a necessidade de uma pedagoga e de uma psicopedagoga

na escola a fim de auxiliar na solução desses problemas e implantação de

projetos que visem além da aprendizagem uma mobilização conjunta de toda a

comunidade escolar para a elevar a participação dos pais nos projetos da

escola e nas reuniões escolares. A baixa participação destes nas reuniões

bimestrais e nos projetos socioculturais da escola dificulta a solução de

problemas comportamentais e de aprendizagem, visto que a escola precisa do

apoio e do comprometimento deles para o adequado desenvolvimento e

socialização dos alunos. Contudo há uma pequena parcela que está sempre

presente na escola, acompanhando o aprendizado dos filhos, fazendo



sugestões, participando das decisões da escola e preocupando-se com a

qualidade do ensino ofertado.

O CED 02 trabalha visando o cumprimento do artigo 1º da LDB que

dispõe: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais e

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.

7.2 Compreensão Da Finalidade Da Escola

A função social da educação e do CED 02, objetiva processo que

envolve a formação humana para a construção de sujeitos atuantes no

ambiente escolar e em outros ambientes sociais. Sendo necessário que haja o

desenvolvimento das habilidades e das potencialidades físicas e cognitivas dos

alunos para que se tornem pessoas participativas em todos os espaços sociais.

Havendo a necessidade de aprendizagens voltadas ao perfil deste e a

formação de conhecimentos por meio de atividades teóricas e práticas, assim

como através do desenvolvimento de projetos interdisciplinares ou

multidisciplinares, que possibilite a formação de conhecimentos, a socialização

e o domínio de conteúdos das diversas disciplinas.

Nesse contexto, o Projeto Político-Pedagógico tem por finalidade reafirmar

o compromisso da escola com a construção do conhecimento, fundamentado

na integração e reflexão dos sujeitos que aprendem e dos sujeitos que

ensinam. Conforme afirma Veiga (2004, p. 12), “ao construirmos os projetos de

nossas escolas, planejamos o que temos intenção de fazer, de realizar.

Lançamo-nos para diante, com base no que temos, buscamos o possível”.

A função social do CED 02 é proporcionar um espaço de construção e

vivência com um currículo com ideais de ética, justiça, respeito e confiança.

Priorizando o debate entre as partes envolvidas para que todos possam

questionar e superar a exclusão e toda forma de preconceito, visto que tem

como alicerce o respeito à diversidade e a construção da solidariedade, da

participação e do cooperativismo visando à formação de um ser autônomo e

livre; Onde o saber sistematizado é socializado e os professores dividem com

os alunos os seus conhecimentos e possibilita a eles, não somente se apropriar

dos saberes, mas também abre espaço para a reflexão e a crítica,permitindo



que os conhecimentos prévios dos alunos se aliam de forma contextualizada

com o conhecimento científico e acadêmico, tornando o espaço da sala de aula

um local participativo.

Sendo apenas um ponto de partida para que aconteçam novas

reflexões, tomada de consciência dos principais problemas da escola, das

possibilidades de solução e definição das responsabilidades coletivas e

pessoais para eliminar ou atenuar as falhas detectadas. Para tanto, é muito

importante que se privilegie a liberdade de expressão, a igualdade e o trabalho

participativo, gerando satisfação e constantes melhorias no trabalho.

Norteamos nossa prática pelo Relatório Delors (1998) que estabeleceu os

quatro pilares da educação contemporânea: Aprender a ser, a fazer, a viver

juntos e a conhecer. Constituindo aprendizagens indispensáveis que são

perseguidas de forma permanente pela política educacional do CED 02 uma

vez que a educação só pode ser possível se for uma educação incondicional

do ser humano.

Nesse contexto o CED 02, busca valorizar a educação como um

instrumento de humanização e de interação social, embasado nos Sete

Saberes indispensáveis enunciados por Edgar Morin (UNESCO -2001) “... As

cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; Os princípios o conhecimento

pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a identidade terrena; Enfrentar

as incertezas; Ensinar a compreensão; e a ética do gênero humano.”

constituem eixos e, ao mesmo tempo, caminhos que se abrem a todos os que

pensam e fazem educação integral e de qualidade, por meio de um trabalho de

parceria entre pais, alunos e profissionais da educação, num processo

cooperativo de formação de indivíduos plenos e aptos a construir a sua própria

autonomia e cidadania, reconhecendo-se, como ser único, mas também

coletivo.

O CED 02 assume o compromisso de ser uma escola onde os alunos

terão todas as oportunidades para aprender, visto que sua formação é nossa

prioridade, pois trabalhamos em prol de uma educação pública que seja de

qualidade, democrática e inclusiva promovendo o conhecimento capaz de

apreender problemas globais e fundamentais para neles inserir os

conhecimentos parciais e locais. Fortalecendo a cada dia os valores morais e

éticos que possibilitarão que os alunos tornem-se cidadãos éticos,



participativos e envolvidos com a sociedade de forma positiva. A supremacia

do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas impede

frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser

substituído por um modo de conhecimento capaz de apreender os objetos em

seu contexto, sua complexidade, seu conjunto. O CED 02 visa desenvolver a

aptidão natural do espírito humano para situar todas essas informações em um

contexto e um conjunto. Através de projetos interdisciplinares que almejam

ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as

influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo,

pretende-se assim a formação de um cidadão participativo e consciente.

1. MISSÃO DA UNIDADE ESCOLAR
2. Propósito Conciso Da Unidade Escolar. É A Sua Razão De Ser

Partindo da premissa de que a gestão democrática é uma realidade da

qual a escola não pode se furtar, tanto para a resolução dos problemas como

para a utilização das verbas para a melhoria da escola, a gestão está pautada

pelos princípios que regem a Administração Pública.

O CED 02 faz questão de fortalecer uma gestão democrática,

compartilhada e transformadora que, além de permitir, sustente e valorize a

participação, que é uma necessidade humana, um instrumento do

desenvolvimento, exercício de democracia é um ato político que segundo

Bordenave (1994, p. 47), “é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa”;

esse aprendizado possui duas fases: a primeira é a afetiva (participamos

porque gostamos de fazer as coisas com os outros) e a outra é a instrumental

(trabalhar em conjunto é mais eficaz e eficiente do que trabalhar sozinho); por

isso, a importância de possibilitar que toda a comunidade escolar participe da

construção da escola.



1. PRINCÍPIOS
2. Princípios Que Orientam A Prática Educativa - LDB

LEGALIDADE – que significa que todo ato administrativo está

delimitado por parâmetros legais e o efeito destes atos deve corresponder a

estes limites. Entende-se que na Administração Pública não há liberdade para

a expressão de vontades pessoais, pois somente é permitido fazer o que a lei

autoriza. “A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput),

significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional

sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não

se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme Impessoalidade – diz

respeito ao fato de que o agente da administração pública deve ser imparcial

em sua função e evitar qualquer forma de discriminação no exercício da

função; além disso, o agente público não pode utilizar seu cargo para

promoção pessoal. A impessoalidade do servidor público é marcada pela

isonomia, visto que todos os cidadãos devem receber o mesmo tipo de

tratamento, sem discriminação; “com relação ao gozo ou fruição dos serviços

públicos, a Administração está, igualmente, sempre pelo mesmo fundamento, a

prestá-los a todos os cidadãos, sem discriminação” (MELLO, 2006, p. 80).

MORALIDADE – refere-se ao universo da honestidade, que deve reger

a conduta do agente público e de qualquer pessoa que viva em sociedade. “O

princípio da moralidade impõe que o administrador não dispense os preceitos

éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os

critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também

distinguir o que é honesto do que é desonesto” (CARVALHO FILHO, 2008, p.

18).

PUBLICIDADE – implica na transparência de todos os atos

administrativos promovidos pelo agente ou servidor público. “O princípio da

publicidade impõe a transparência na atividade administrativa exatamente para

que os administradores possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida”.

Isso decorre do fato de que os interesses públicos são também de interesse da



coletividade, por isso, deve haver transparência em suas ações (MELLO, 2006,

p. 81).

EFICIÊNCIA – pressupõe o conjunto de formas ou normas que leve a

consecução do máximo em resultado com mínimo em tempo, dentro das

formas e normas garantidas em lei. “O princípio da eficiência exige que a

atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento

funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se

contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados

positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da

comunidade e de seus membros” (MEIRELLES, 2008, p. 98).

Todos esses princípios norteiam as ações da gestão escolar do CED 02,

que também serão pautadas pelos parâmetros do Código de Ética do Servidor

Público 1(Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994).

Diante dessa compreensão, a equipe gestora do CED 02 acredita que

o servidor público, em suas atribuições profissionais, deve agir de maneira a

preservar a honra e tradição dos serviços públicos prestados à população. Para

isso, deve basear seu profissionalismo nos princípios morais; pois são a

conduta e as atitudes do servidor que refletirá na população a imagem que a

população faz da Administração Pública.

Assim, para que tanto os princípios que regem a Administração Pública

como os Códigos de Ética sejam a base da gestão escolar do CED 02, em

todas as ações e propostas, contar-se-á com o apoio da comunidade escolar, a

qual será participativa e elemento fundamental na gestão da escola.

Uma gestão escolar voltada para o futuro deve pensar e promover o interesse

coletivo, assumindo a solidariedade como valor de referência na organização

de seu trabalho. Para estabelecer esse tipo de gestão, o CED 02 investiga a

realidade de sua comunidade, valoriza as experiências individuais, reflete sobre

a realidade do sistema educacional e sistematiza essas informações para

servirem de base às mudanças necessárias a fim de oferecer uma educação

de qualidade para seus alunos.
1 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores
que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá
o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos



1. Sujeitos participantes
Acredita-se no aprimoramento da eficiência e da qualidade da educação,

principalmente, pela questão da democratização da escola. Esse esforço

empreende a participação da comunidade escolar no processo educativo,

especialmente, professores, especialistas, pais, alunos, funcionários e diretor,

que são as pessoas responsáveis em afastar do âmbito escolar as tradições

que prejudicam a qualidade do ensino.

2. Os benefícios serão:

O melhor aprendizado dos alunos;

A melhoria dos aspectos estruturais da escola na criação de um

ambiente prazeroso e motivador para o aprendizado e o desenvolvimento de

projetos que integre escola e comunidade escolar como um todo organizado

em torno de um mesmo objetivo: tornar o Centro Educacional 02 de Brazlândia

uma escola de excelência e uma referência em educação no Distrito Federal,

em todas as dimensões.

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação,

Ciência e Cultura) estabelece, para haver uma educação de qualidade, quatro

pilares que devem sustentar a educação: aprender a conhecer; aprender a

fazer aprender a ser e aprender a conviver; pilares estes que são

desenvolvidos durante esta gestão, como também, são efetivados os objetivos

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

O gestor também é responsável por alguns itens previstos no termo de

compromisso na qual exige resultados e mudança dos dados diagnosticados

na instituição educacional em anos anteriores. O gestor ainda deverá contar

com o Conselho Escolar deliberativo que passa a ser ativo na escola na

tomada de decisões, na elaboração do Projeto Político Pedagógico e no plano

de aplicação dos recursos financeiros (Distrito Federal, 2009).



2.Princípios Epistemológicos: -Unicidade Entre Teoria E Prática. -
Interdisciplinaridade E Contextualização. - Flexibilização.

Gerais: desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o  

respeito mútuo;

Políticos: possibilitar o exercício pleno da cidadania e o respeito à ordem  

democrática;

Pedagógico: aprender a fazer aprender a conhecer, aprender a conviver  

e aprender a ser;

Estéticos: estimular o desenvolvimento da criatividade, da curiosidade e  

das diversas manifestações históricas, artísticas e culturais.

3.Princípios que servem de base para o ensino que é ministrado no CED  
02

Proporcionar condições igualitárias para o acesso e permanência na

escola, sendo expressamente proibida qualquer prática que possa ser

considerada como sendo de segregação, de preconceito ou de

discriminação;

Possibilitar o respeito à liberdade e o apreço à tolerância;

Oportunizar o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

Garantir uma gestão democrática do ensino público, na forma da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação;



Possibilitar a liberdade para aprender e ensinar;

Valorizar todos os profissionais que fazem parte da escola;

Garantir um padrão de qualidade na educação ofertada;

Valorizar as experiências e as vivências dos alunos;

Criar espaços e tempos para a vivência da cidadania.

10. OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

1. Objetivo Geral

Proporcionar  ao  aluno  o  acesso  ao  ensino  de qualidade com práticas

pedagógicas diferenciadas que possibilitem seu desenvolvimento integral;  

Assegurar que o aluno seja o protagonista do processo de aprendizagem

a fim de que se torne um indivíduo participativo em todos os espaços  

sociais e seja agente de transformação;

Possibilitar a inclusão educacional e o acesso pleno ao conhecimento;

Desenvolver estratégias para melhorar o aprendizado e o rendimento do  

aluno;

Desenvolver no aluno o gosto pela leitura e escrita;

Sanar os problemas de leitura, de escrita e de interpretação com o apoio  

de um profissional pedagogo;

Criar condições para compreensão do ambiente natural, social, político e  

cultural para relacionar-se harmonicamente com o meio em que vive;



Fomentar a interdisciplinaridade, buscando o diálogo constante e o

relacionamento de diferentes áreas de conhecimento;

Criar condições para o desenvolvimento da capacidade crítica, criativa e

reflexiva e de interpretação visando a percepção de conhecimentos  

amplos;

Estimular o desenvolvimento da autonomia intelectual, valorizando as  

experiências, o conhecimento prévio e o saber dos alunos;

Incentivar a interação entre os estudantes visando seu desenvolvimento

pessoal e coletivo, considerando as diferenças individuais e o respeito  

mútuo;

Desenvolver conteúdos derivados do cotidiano do educando, utilizando

situações que apareçam em sala de aula, discutindo e informando através  

dos temas transversais;

Desenvolver princípios de valores e ética, propiciando o respeito mútuo e  

a solidariedade, dentro de um ambiente de interação;

Promover o cooperativismo, a solidariedade e a integração entre os

alunos;

Resgatar a unidade do saber e do fazer através de uma prática

interdisciplinar que percorra um caminho oposto à fragmentação do  

conhecimento;

Buscar estratégias para diminuir a defasagem idade-série, aplicando  

projetos interventivos e metodologias diferenciadas;

Desenvolver a capacidade para aprender por meio do domínio da leitura e

da escrita, assim como do pensamento lógico-matemático;



Proporcionar condições favoráveis para a construção consciente de

valores cívicos e sociais;

Proporcionar a participação do aluno na construção de projetos da escola;

Oportunizar a liberdade de expressão garantindo a autonomia com  

responsabilidade, sabedoria e comprometimento;

Tornar o educando consciente, participativo e condutor de conceitos

capazes de surtir um efeito prático diante do desenvolvimento  

sustentável;

Garantir um ambiente prazeroso e adequado para o professor  

desenvolver suas atividades;

Melhorar o índice do IDEB da escola.

10.2 Objetivos Específicos

Melhorar a qualidade do ensino;

Diminuir a repetência em 50%, detectando-se as causas da baixa  

freqüência e auxiliando o aluno a superar suas dificuldades;

Diminuir a evasão escolar em 50%, possibilitando a permanênciados

alunos na escola, vivenciando com êxito, novas e significativas  

oportunidades de aprendizagem;

Oportunizar aos professores o desenvolvimento de suas competências  

em todos os âmbitos;

Buscar a participação efetiva da comunidade escolar para alcançar os

objetivos propostos;

Tornar a avaliação contínua, partindo do princípio da avaliação formativa;



Reforçar a parceria com o Conselho Tutelar e com o Batalhão Escolar;

Reforçar a parceria com a comunidade através do projeto “Amigos da

escola”;

Fomentar a interdisciplinaridade, buscando o diálogo constante e o

relacionamento nas diferentes áreas de conhecimento;

Desenvolver um programa sociocultural por meio da realização de

debates, palestras, seminários, teatro e apresentação de filmes;

Incentivar a interação entre os discentes visando à cultura da paz e ao

desenvolvimento pessoal, considerando as diferenças individuais e o

respeito mútuo com a finalidade de erradicar as práticas de bullying e

violência.

11. FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS
1. Concepção de Currículo

O CED 02, busca contemplar as múltiplas dimensões do homem,

enquanto sujeito inserido em um determinado contexto. Salientar o papel do

professor e do aluno na consolidação do conhecimento, dentro de uma

concepção 2sociointeracionista, trabalhando a interdisciplinaridade e a

transversalidade, possibilitando a emancipação e a autonomia por meio do

conhecimento. Caracterizando o conhecimento como uma aventura para a qual

a educação deve fornecer o apoio indispensável.

O conhecimento do conhecimento, que comporta a integração do

conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, um princípio e

uma necessidade permanente, sendo um processo individual e social que

ocorre por meio das relações interpessoais, o CED 02 fundamentou suas

práticas pedagógicas em teóricos como Piaget, Rogers, Vygotsky, Morin e

Freire, assim como no Currículo em Movimento da Educação Básica, as

2 teoria de aprendizagem com o foco na interação. Segundo ela, a aprendizagem acontece  em 
contextos históricos, sociais e culturais. Assim, o conhecimento real da criança é o ponto de  
partida para o conhecimento potencial.



Diretrizes e Orientações pedagógicas da SEEDF, a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/96); nos Parâmetros Curriculares

Nacionais e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.

Fundamentado em práticas que visam a construção da cidadania, a

promoção da diversidade, a compreensão da sustentabilidade, o respeito pela

diversidade, o conhecimento dos Direitos Humanos e o desenvolvimento físico

e intelectual. Percebemos o aluno como agente transformador, criativo e capaz

de solucionar problemas. Ser diferenciado pelas suas idéias, que, cumulativas,

formam a sociedade na qual vivemos. De acordo com as necessidades

impostas pelo meio, o homem pode modificar a realidade em prol de uma vida

mais pacífica. Para tanto, cabe a cada ser buscar sua formação, sua

compreensão de mundo e sua interação com a realidade. É nesse contexto

que a escola se insere a fim de proporcionar aos seus alunos os saberes

necessários para que ele possa atuar no mundo. Mesmo porque, a concepção

de homem trabalhada pelo CED 02 é o de um ser livre, responsável, capaz de

causar mudanças no mundo ao seu redor, comprometido com sua própria

construção e atuante na sociedade

Essa construção passa principalmente, pela escola que é parte

inseparável da totalidade social, buscando o conhecimento do mundo,

construindo este conhecimento, partilhando idéias, tomando consciência de

vivência, cidadania, buscando a construção de um universo mais harmonioso,

garantindo, no que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, as

concepções primordiais ligadas ao saber e ao desenvolvimento cognitivo,

psicológico e intelectual. Para tanto, o currículo escolar, bem como os

programas e os planos de ensino, são considerados como ponto de partida de

criação, apropriação, sistematização, produção e recriação do saber.

Nesse espaço, o aluno é preparado para reconhecer-se como

integrante do mundo e não somente de sua comunidade. Isso decorre do fato

de que o mundo é concebido como sendo um grande laboratório capaz de

proporcionar infinitas descobertas que podem contribuir de maneira significativa

para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Quanto mais pudermos

trazer este laboratório para a sala de aula, tanto mais poderemos estar em

sintonia com tudo o que nos cerca. Mais importante que construir escolas no

mundo é saber colocar o mundo dentro das escolas. Portanto, é fundamental



reconhecê-lo como laboratório onde o que conta é o descobrir e o descobrir-se

nele.

Devido a isso, o aluno deve pensar-se como parte integrante da

sociedade pensar sobre sociedade é estabelecer que o homem necessite de

uma convivência em grupo, convivência que é permeada por um senso

comum, regras comuns, intenções colhidas por um todo que servem a um

único propósito, a sobrevivência do homem. As regras, os preceitos que

emanam de pensar coletivo, são postas para o surgimento de uma cultura

única, que determina a solidificação no momento em que o grupo a elege como

tal. O ser social é regido pelos seus próprios dogmas, preceitos e interdições,

por esta manifestação ele se estrutura como particular e cria sua identidade.

Nesse contexto, o professor é um canal de comunicação através do

qual vai fluir o conhecimento. A postura do Professor é importante. Por isso, é

preciso questionar: Que valores podem ser ensinados aos alunos? Pois, nas

mãos do professor, muitas vezes, encontra-se a decisão que pode transformar

o aluno e modificar sua vida e sua concepção de sociedade e de mundo.

Devemos compreender que, na busca da verdade, as atividades auto-

observadoras devem ser inseparáveis das atividades observadoras, as

autocríticas, inseparáveis das críticas, os processos reflexivos, inseparáveis

dos processos de objetivação.

Isso ocorre porque o aluno é o sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem. Sujeito que inova, que transforma e adquire meio através da

educação de refazer o que já está feito, de forma mais ampla e útil. O aluno

deve ser um questionador do mundo, do homem, da sociedade e de si mesmo,

com o objetivo de compreender, trabalhar e perpetuar a cultura na qual está

inserido. É um ser em formação que está buscando seu espaço na sociedade e

precisa de mediação e auxílio para a construção de seus conhecimentos. O

aluno apropria-se de conhecimentos científicos, interpreta-os, adequá à sua

realidade e desenvolve seu senso crítico através das relações professor/aluno

e aluno/professor. Por isso, o Currículo da Educação Básica (anos finais) traz

que “a utilização de estratégias didático-pedagógicas devem ser desafiadoras e

provocadoras, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses

e estratégias na resolução de problemas apresentados”.



A Escola não se limita somente ao espaço físico, mas age e transforma

em conjunto com a família e as instituições sociais que colaboram na

construção do saber, integrando-os, da origem do próprio saber à sua

elaboração. É por meio da Escola que se envolve e estimula a educação

transformadora, através de seu dinamismo em renovar, inovar e experimentar o

saber, que não deve ser estático, pronto. O papel da Escola como agente de

transformação é ampliar a liberdade e a compreensão do mundo de cada

cidadão. Por isso, cabe a esta proporcionar o questionamento de seu papel

libertando suas ações, das relações da tríade Escola/Sociedade/Família,

oferecendo condições para que haja a exploração do ambiente, inventando,

descobrindo e direcionando o ser humano às finalidades de caráter social e

renovador.

Assim, levando em conta que a educação é ao mesmo tempo um

processo individual e um processo social que acontece através das inter-

relações, o CED 02 busca referências em algumas tendências existentes no

sistema pedagógico. Segundo Claude Bastien “... a evolução cognitiva não

caminha para o estabelecimento de conhecimentos cada vez mais abstratos,

mas, ao contrário, para sua contextualização” — a qual determina as condições

de sua inserção e os limites de sua validade. Bastien acrescenta que “a

contextualização é condição essencial da eficácia (do funcionamento

cognitivo)”.

11.2 Teorias Críticas e Pós-Críticas
Objetivando suscitar no educando a consciência de si e do mundo, a

escola busca na pedagogia progressista (baseada nos estudos de Paulo Freire,

2000), a teoria dialética do conhecimento, refletindo a prática e retornando a

ela para transformá-la. Educador e Educando aprendem juntos numa relação

dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria, reorienta essa teoria, num

processo de constante aperfeiçoamento.

Para Freire (2005), “o homem é o sujeito da educação e, apesar de

uma grande ênfase no sujeito, evidencia-se uma tendência interacionista, já

que a interação homem - mundo, sujeito - objeto é imprescindível para que o

ser humano se desenvolva e se torne sujeito de sua práxis”. É refletindo sobre



seu ambiente concreto que o homem chegará a ser sujeito possibilitando que

se torne um agente de transformação social.

Outra tendência pedagógica vivenciada no CED 02 é o construtivismo,

que se refere ao processo pelo qual o indivíduo desenvolve sua própria

inteligência adaptativa e seu próprio conhecimento. Para Piaget (2001) a noção

de desenvolvimento do ser humano se dá por fases que se relacionam e se

sucedem, até que se atinjam estágios da inteligência caracterizados por maior

mobilidade e estabilidade. O ser humano constrói o seu conhecimento

interagindo com o meio, desenvolvendo suas estruturas cognitivas até atingir

um nível de maturidade que permita elaborar o aprendizado e novamente

recomeçar o processo. Para dar condições ao educando de construir seu

próprio conhecimento a Escola confere especial destaque à pesquisa

espontânea da criança e do adolescente, proporcionando condições para que

toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo aluno, ou, pelo menos,

reconstruída e não simplesmente transmitida, potencializando a capacidade de

produzir ou de criar, e não apenas de repetir.

Por fim, sabendo que a aprendizagem é um processo social e não só

individual a escola busca nos estudos de Vygotsky embasamento teórico para

sua prática pedagógica, vivenciando o sócio 3interacionismo. Para Vygotsky

(2005) a interação com o meio e com o outro acontece nas relações cotidianas

e histórico - sociais onde o homem é um ser essencialmente social e histórico

que, na relação com o outro, em uma atividade prática comum intermediada

pela linguagem, se constitui e se desenvolve enquanto sujeito. Um caminho em

que o homem, à medida que constrói sua singularidade, atua sobre as

condições objetivas da sociedade, transformando-as.

A tendência pedagógica do CED 02 é a constante busca de um ensino

de qualidade, que estimule e desafie o aluno, partindo de sua inteligência, que

se confronte com o que a humanidade produziu que propicie o espírito crítico e

crie situações para que os alunos aprendam igualmente, cada um de acordo

com seu talento e com seu potencial. Morin coloca que “Na missão de

promover a inteligência geral dos indivíduos, a educação do futuro deve ao

mesmo tempo utilizar os conhecimentos existentes, superar as antinomias

3 Interação entre o indivíduo e a cultura, onde, para Vygotsky, é fundamental que o indivíduo se insira em  
determinado meio cultural para que aconteçam mudanças no seu desenvolvimento.



decorrentes do progresso nos conhecimentos especializados e identificar a

falsa racionalidade.”

Mesmo porque, o ato de ensinar consiste num processo de

preparação, formação, capacitação, construção e desenvolvimento de

habilidades. O ato de aprender relaciona-se com as mudanças de

comportamento construídas, nas relações sociais com o semelhante e consigo

mesmo, através dos conceitos estudados na forma de conteúdos

programáticos. A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista,

disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos,

fraciona os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o

multidimensional. É uma inteligência míope que acaba por ser normalmente

cega. Destrói no embrião as possibilidades de compreensão e de reflexão,

reduz as possibilidades de julgamento corretivo ou da visão a longo prazo.

O educando, por meio da aprendizagem, adquire base para o

desenvolvimento e a construção de uma nova forma de conceber o universo e

passa a estabelecer novas relações, diferentes daquelas que efetuava antes da

aprendizagem. Segundo Gadotti (1993), o aluno aprende quando se torna

sujeito de sua aprendizagem. Não há educação e aprendizagem sem sujeito da

educação e da aprendizagem.

Com Veiga (2004), compreendemos a escola concebida como espaço

educativo, lugar de aprendizagem, em que todos aprendem a participar dos

processos decisórios. Considerando esta ideia percebe-se o “aprender”, da

“aprendizagem”, e que o mesmo está diretamente vinculado ao trabalho

docente, ao planejamento docente, às estratégias de ensino e ao processo

ensino-aprendizagem. Diante destas perspectivas é importante ressaltar que

questões relacionadas ao planejamento docente, às formas de organização da

aula, constituem-se num momento privilegiado para o desenvolvimento do

processo ensino-aprendizagem.

Vasconcelos (2007) aponta que trabalho com projetos constitui-se

numa das estratégias de ensino que mais favorece o envolvimento do aluno

nas situações de aprendizagem, pois permite o desenvolvimento do processo

investigativo, a capacidade de problematização, a pesquisa e o estudo

sistemático de uma temática.



11.3 Avaliação-Ensino-Aprendizagem
A avaliação é um processo amplo e abrangente que abarca todas as

ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os sujeitos nele

envolvidos. Portanto, deve estar claro para aquele que avalia que ele também é

parte integrante do processo avaliativo, uma vez que foi o responsável pela

mediação no processo de ensino aprendizagem. Logo, quando se lança o olhar

para avaliar alguém ou alguma ação no âmbito da instituição escolar, lança-se

também o olhar sobre si próprio. Ao avaliar deve-se ter em mente o processo

como um todo, bem como aquele a quem está avaliando.

O desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do educando na sucessão

de experiências vivenciadas, os conteúdos são os instrumentos utilizados para

ativar e mobilizar os esquemas mentais operatórios de assimilação. Nessa

abordagem, o educando é um ser ativo e dinâmico, que participa da construção

de seu próprio conhecimento. Assim a avaliação tem função formativa,

diagnóstica e processual.

Dentro dessa visão, em que educar é formar e aprender é construir o

próprio saber, a avaliação assume dimensões mais abrangentes. Ela não se

reduz apenas a atribuir notas. Sua conotação se amplia e se desloca, no

sentido de verificar em que medida os alunos estão alcançando os objetivos

propostos para o processo ensino-aprendizagem. Tais objetivos se traduzem

em mudança e aquisição de comportamentos cognitivos, afetivos e sociais com

caráter diagnóstico e evolutivo. Tendo como princípios básicos:

A avaliação é um processo contínuo, sistemático e cumulativo.

Não tem um fim em si mesmo, não é esporádica ou improvisada;

A avaliação é funcional, porque se realiza em função dos objetivos  

previstos;

A avaliação é integral, pois considera o aluno como um ser total e integrado  

e não de forma compartimentada;

A avaliação não tem apenas a função de aprovação, busca eleger práticas

educativas adequadas ao perfil do aluno e estruturar ações.



O CED 02 através da avaliação das aprendizagens tem como norte o

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem sob o uso de

interação e diálogo utilizando a avaliação diagnóstica com objetivo de

potencializar as ações. Este tipo de avaliação realizada no início do ano, tem

como meta obter informações sobre conhecimentos, aptidões e as

competências dos alunos para orientar a escolha do trabalho.

Segundo Luckesi (2000), avaliar tem basicamente três passos:

conhecer o nível de desempenho do aluno em forma da constatação da

realidade, comparar essa informação com aquilo que é considerado importante

no processo educativo, (qualificação) e tomar as decisões que possibilitem

atingir os resultados esperados. Avaliar não pode ser instrumento de controle,

mas sim momento de coleta de dados que permita diagnosticar avanços e

retrocessos do aluno, possibilitando ao professor analisar sua própria ação,

podendo então redimensionar o seu trabalho e rever o seu planejamento,

considerando-os como parte do processo. O professor tem a possibilidade de

adequar à metodologia e dar novos encaminhamentos para que o aluno possa

superar suas dificuldades.

A redefinição de avaliação educacional deve ser o vínculo

indivíduo/sociedade, numa dimensão histórica. Devido a esta, uma avaliação

de rendimento escolar deve contemplar percepção, pensamento, criatividade,

interesse, imaginação, emoção, expectativa, entre outros, tudo deve estar

registrado. Tendo o professor autonomia para definir as estratégias, mas com a

possibilidade de planejar situações de oferta e garantia das aprendizagens.

Esse processo contínuo de observação, análise e verificação precisam

ser registradas e merece, além das considerações, orientações e medidas

pedagógicas, uma expressão quantitativa que deve ser feita em pontos (notas)

que são atribuídas para cada componente curricular. Em todas as situações de

avaliação, deve existir o acompanhamento sistemático do processo ensino-

aprendizagem, visando permitir formas alternativas de metodologia através das

seguintes modalidades de avaliação da aprendizagem: avaliação diagnóstica,

formativa e somativa, realizadas de maneira contínua, por meio de várias

técnicas e com a utilização de diversos instrumentos, tais como: debates,

seminário, trabalhos individuais e coletivos, avaliação das apresentações,

portfólio, testes, relatórios, produção textual, dança, música, teatro, desfile,



exposição de trabalhos, confecção de cartazes, maquetes, emprego de

tecnologia nos trabalhos como: slides, workshop, estatística, gráficos, avaliação

objetiva, descritiva, simulado, auto-avaliação etc.

A avaliação no CED 02 objetiva organizar e envolver três níveis de

avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala, tendo a função

formativa como indutora dos processos que atravessam esses três níveis,

ocorrendo da seguinte forma:

Utiliza procedimentos e instrumentos variados para avaliar a aprendizagem;

Intervém, com base nas informações obtidas via avaliação, em favor da

superação das dificuldades detectadas;

Contextualiza e integra a avaliação ao processo de ensino e aprendizagem;

Considera e respeita as diferenças e as dificuldades manifestadas por cada

aluno.

O processo de avaliação da aprendizagem escolar deve considerar,

cotidianamente, a efetiva presença e a participação do aluno nas atividades

escolares, sua comunicação com os colegas, com os professores e com os

agentes educativos, sua sociabilidade sua capacidade de tomar iniciativa, de

criar e de apropriar-se dos conteúdos disciplinares inerentes à sua idade e

série; visando à aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento das

habilidades de ler, escrever e interpretar, de atitudes e de valores

indispensáveis ao pleno exercício da cidadania.

TIPOS DE  
AVALIAÇÕES Multidisciplinar Por  

disciplina
Diversificada Individual Coletiva



CONCEITOS Caderno de  

prova com todas  

as disciplinas

Provas  

individuais  

por disciplina

Compromiss  

o do aluno:  

participação,  

assiduidade,  

disciplina,  

pontualidade

, respeito,  

evoluçãoetc.

Estudo  

dirigido,  

testes,  

leitura,  

atividades  

de     

recuperaçã  

o

Trabalhos,

seminários,

pesquisas

VALOR  
ILUSTRATIVO

Critério do  

professor (não  

podendo  

ULTRAPASSAR
50% do total de  

10 pontos)

Critério do  

professor  

(não  

podendo  

ULTRAPAS  
SAR 50% do

total de 10  

pontos)

Critériodo  

professor

Critériodo  

professor

Critériodo  

professor

PERIODICIDADE Dois bimestres
intercalados

Dois
bimestres  

intercalados

1º ao 4º
bimestre

1º ao 4º
bimestre

1º ao 4º
bimestre

11.4 Critérios para as avaliações diversificadas

Pontualidade;  

Disciplina;

Assiduidade;

Evolução no comportamento;

Comprometimento; Participação;

Desenvolvimento; Respeito;

Progressão na aprendizagem. Cooperativismo.



5. Áreas Afetivas E Sociais Das Avaliações

que compreendem a apropriação de condutas e valores pessoais e coletivos,

atributos indispensáveis a uma convivência social harmônica são áreas que

serão avaliadas cotidianamente; elas serão realizadas para contribuir para a

formação plena do educando abrangendo os aspectos de: Participação,

Presença, Comunicação, Sociabilidade, Iniciativa, Atitudes e Valores.

6. Orientações Quanto Às Avaliações Individuais E Coletivas:

Utilizar procedimentos e instrumentos variados para avaliar a  

aprendizagem;

Intervir, com base nas informações obtidas nas avaliações, em favor da  

superação das dificuldades detectadas;

Contextualizar e integrar a avaliação ao processo de ensino e  

aprendizagem;

Considerar e respeitar as diferenças e as dificuldades manifestadas em  

sala de aula.

11.7 Instrumentos A Serem Utilizados  
Individuais E Coletivas:

Para As Avaliações

Provas;
Portifólio ou webfólio;  

Registros reflexivos;

Trabalhos em pequenos grupos;  

Seminários;

Pesquisas;
Realização de projetos e atividades culturais e artísticas;  

Outros.



11.8 Adequações Das Avaliações Para Os Alunos Com Necessidades  
Especiais

É necessário oferecer ao aluno que necessite opções de avaliação

diferenciada. Uma das estratégias indicadas para o acompanhamento desse

aluno é a avaliação assistida, chamada também de dinâmica ou interativa. O

método tem o objetivo de avaliar o processo de aprendizagem, e não apenas o

resultado do que foi aprendido.

Esse tipo de avaliação é composto por três etapas:

Primeiro momento: cria-se uma situação de avaliação para ver o que o

aluno sabe;

Segundo momento: o mediador ajuda para que se torne capaz de

resolver o problema dado;

Terceiro momento: o aluno passa por uma nova avaliação em que deve

resolver o problema sozinho.
“Essa avaliação mostra a sensibilidade do aluno à ajuda, como ele

responde, e também indica de que tipo de apoio precisa”, explica Sônia Regina

Enumo, professora de psicologia da Pontifícia Universidade Católica de

Campinas (PUC-Campinas).

12. CLASSIFICAÇÕES DOS ALUNOS POR DESEMPENHO

A análise do nível de participação escolar é fundamental para avaliar

qualitativamente o desenvolvimento do aluno. Para essa avaliação é preciso

dirigir a atenção para funcionalidade e demandas específicas.

O monitoramento dos resultados dos alunos será realizado

bimestralmente nos Conselhos de Classe, nas reuniões pedagógicas e/ou em

coordenações coletivas, reavaliando as práticas adotadas e discutindo novas

estratégias de ensino. A avaliação geral do aluno e sua classificação serão



base para produção e análise de gráficos, questionários, tabelas ou relatórios,

como subsídio para discussões que deverão surgir após análise dos mesmos.

Com a finalidade de ter um controle do desenvolvimento do aluno,

durante os Conselhos de Classe, os professores e coordenadores deverão

fazer a classificação do desenvolvimento do aluno, a fim de propor ações

interventivas, da seguinte forma:

Classificação Situação Assiduidade Média Estratégias

Azul

ótima

Cumpre com todas  

as atividades  

propostas.

Freqüente
Entre  

9, 0 e

10,0.

✔ *Incentivos.

Verde

Muito boa

Cumpre com todas  

as atividades  

propostas.

Freqüente Entre  

7,0 e

8,9

✔ *Incentivos

Amarelo

Bom/regular

Mediano que  

cumpre  

parcialmenteas  

atividades  

propostas.

Freqüente Entre  

5,0 e

6,9

✔ Acompanhar  

atentamente.

✔ Reforço.
✔ Alertar os  

responsáveis.

Roxo

Abaixo da média

Em risco de  

reprovação.
Infreqüente Entre  

3,0 e

4,9

✔ Recuperação;
✔ Convocar os  

responsáveis;

✔ Avisar ao

Conselho Tutelar.

Vermelho

Abaixo da média

Em risco de  

reprovação.
Infreqüente Entre  

0,0 e

2,9

✔ Recuperação;
✔ convocar os  

responsáveis;

✔ Avisar ao

Conselho Tutelar.

*Medalhas; passeios; mural de alunos destaques; comunicados de elogio aos responsáveis;  

outros.



A equipe docente da escola terá fundamental importância neste debate

de forma participativa na busca de ações para solucionar o problema de

aprendizado dos alunos e propor novas ações.

13. PROCESSO AVALIATIVO

No processo avaliativo do Ced 02, os aspectos qualitativos prevalecem

sobre o quantitativo. Será mensurada a parte cognitiva do aluno: a sua

capacidade de apropriar-se dos conteúdos inerentes à sua idade e série, com

efeito cumulativo. As informações do grau atual de aprendizagem do aluno

serão consideradas pela sobreposição dos conhecimentos já adquiridos e

verificados em avaliações anteriores, assim, seu atual nível de aprendizagem

será verificado pela junção dos domínios de conhecimentos já mensurados. As

notas bimestrais são expressas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) oriundas de

avaliações cumulativas, variando em décimos. Não haverá arredondamento de

notas. Sendo previstas adequações de acordo com o perfil do aluno.

Para cada instrumento avaliativo bimestral, o aluno que obtiver nota

inferior a 5,0 (cinco) pontos, terá a oportunidade de fazer uma avaliação de

recuperação, de forma que o mesmo possa ter a chance de atingir a média

mínima, sentindo-se estimulado a continuar seus estudos.

Durante o ano letivo, o aluno deve obter em cada componente

curricular 04 (quatro) notas bimestrais, resultantes das avaliações do

aproveitamento escolar. A média anual é obtida somando-se as notas dos 04

(quatro) bimestres, e dividindo-as por 04 (quatro) o resultado de acordo com a

seguinte fórmula:

Será aprovado o aluno que alcançar média igual ou superior a 5,0

(cinco). O aluno que faltar às verificações de aprendizagem predeterminadas

pode requerer nova oportunidade, desde que a falta tenha ocorrido por motivo

justo e devidamente comprovada. Os pais ou responsáveis serão cientificados

do resultado do aproveitamento e frequência do aluno por meio de boletim

escolar, ou equivalente, sem erros e sem rasuras. As faltas do aluno não



podem ser abonadas, somente justificadas caso tenha ocorrido por motivo justo

e devidamente comprovado.

O aluno com rendimento insatisfatório, ou seja, que não alcançar os

objetivos das aprendizagens propostas, terá oportunidade de fazer

acompanhamento especial e individualizado com os professores das áreas de

conhecimento no qual o aluno encontra-se com dificuldade. Este

acompanhamento é a recuperação paralela que será contínua e cumulativa

no decorrer do bimestre letivo, essa recuperação poderá ser feita durante a

coordenação pedagógica individual (horário contrário). No decorrer do

bimestre, caso o aluno não atinja a apropriação do conteúdo ministrado,

imediatamente o professor entrará com a intervenção pedagógica necessária

para a superação dessa deficiência. A gestão do Ced 02 poderá organizar

mensalmente aulas de recuperação paralela, utilizando a coordenação

individual do professor (turno contrário) em comum acordo com os professores,

alunos e pais. Caso a dificuldade de aprendizagem não seja sanada, o aluno

será enviado para um pedagogo e um psicopedagogo a fim de que tracem

estratégias para seu desenvolvimento.

Essa forma de avaliar faz parte da avaliação formativa, pois sua função

é verificar se os objetivos estabelecidos para a aprendizagem foram atingidos.

A avaliação formativa pode contribuir para o aperfeiçoamento da ação docente,

fornecendo ao professor dados para adequar seus procedimentos de ensino às

necessidades da classe. A avaliação formativa pode também ajudar a ação

discente, porque oferece ao aluno informações sobre seu progresso na

aprendizagem, fazendo-o conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades

para poder superá-las.

14. PROGRESSÃO CONTINUADA

A progressão continuada é organizada em ciclos de

aprendizagem considerando os blocos para análise dos objetivos dessa

etapa e a decisão sobre aprovação ou retenção do aluno. Norteada pela

preocupação com as diferenças destes, pois cada pessoa tem maneiras e

ritmos diferentes de aprender.



A escola proporcionará programa de estudo especial, de acordo com

a dificuldade do aluno, viabilizando novas oportunidades de aprendizagem

com a finalidade de criar condições para que o aluno supere duas

defasagens identificadas pelo Conselho de Classe, pela supervisão, pela

coordenação e pelos professores. Assim a avaliação será de cunho:

formativa, diagnóstica e processual, buscando superar a seriação.

A equipe pedagógica e os professores elaborarão um programa de

estudos, ou seja, um planejamento dos conteúdos e defasagem de cada aluno

em progressão e o tipo de avaliação que será aplicada. O aluno terá a opção

de cumprir esse programa em horários de recuperação paralela, em aulas de

contraturno, ou ainda em horários especiais, no decorrer do ano letivo, sendo

de comum acordo, entre a escola, o aluno e o responsável, os horários

estabelecidos para tal finalidade.

15. ESTRATÉGIAS PARA AS AVALIAÇÕES

Promover trabalhos competitivos, coletivos e gincanas, favorecendo o  

espírito de equipe e o respeito pelo outro;

Ampliar o acervo da biblioteca, enriquecendo e incentivando a leitura,

possibilitando um melhor atendimento às pretensões dos usuários;  

Ampliar e atualizar os recursos didáticos e audiovisuais;

Promover a ampliação e conservação do patrimônio escolar;

Implantar, no turno contrário, o apoio pedagógico para os alunos que

apresentem dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de leitura e  

escrita;

Promover a exposição de trabalhos feitos pelos alunos (vernissage);

Promover a interdisciplinaridadenos projeto  

educacionais e pedagógicos;

Transformar a escola em um local para o aprendizado prazeroso;



Promover aulas mais atrativas;

Realizar reuniões didático-pedagógicas para detectar os problemas de  

aprendizagem dos alunos;

Realizar projetos que abranjam os temas: meio

ambiente, pluralidade cultural, família, violência, variedade linguística e  

outros;

Reativar o auditório para permitir a realização de eventos culturais e

artísticos nos quais potencializam o encontro entre as turmas em  

atividades prazerosas e que reforcem o respeito às diversidades.

16. RECUPERAÇÃO CONTÍNUA E PARALELA

Na opinião de pedagogos e especialistas em educação, recuperar as

disciplinas de forma parcial, no decorrer do ano, é a maneira correta de ajudar

o aluno na aquisição de conhecimentos; nesse caso, haverá no CED 02 o

sistema de recuperação bimestral. Mesmo porque, cabe à escola garantir a

todos os seus alunos oportunidades de aprendizagem que possam promover

continuamente avanços escolares. A recuperação constitui parte integrante do

processo de ensino- aprendizagem e tem como princípio básico o respeito à

diversidade de características, de necessidades e de ritmos individuais de cada

aluno.

A necessidade de assegurar condições que favoreçam atividades de

recuperação paralelas significativas e diversificadas que atendam à pluralidade

existente em cada escola. De acordo com a Resolução SE 15:

Artigo 1º – A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo

colocado à disposição da escola e dos professores para garantir a superação

de dificuldades específicas encontradas pelo aluno durante o seu percurso

escolar e ocorre de forma contínua e paralela, ao longo do ano letivo e ao final

dos bimestres.

Artigo 2º – A recuperação contínua está inserida no trabalho

pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação



diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas,  

dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.

16.1 Sugestões Para Recuperação Contínua:

Ofertar aos alunos que não estiverem acompanhando o desenvolvimento

do processo de ensino-aprendizagem, realizadas no decorrer do processo

nos momentos previstos no calendário escolar;

Promover aulas de aprendizados de conteúdo por meio de trabalhos,

revisões, debates etc.;

Realizar atividades de reforço em grupos, organizados pelo professor da  

matéria, visando colocar em cada grupo um aluno facilitador/monitor;  

Assegurar a participação de todos os alunos nas atividades de  

aprendizagem, reforço e avaliação, bem como comentar e corrigir as  

atividades propostas;

Utilizar metodologias variadas de ensino, incluindo atividades de reforço

individuais, aulas dialogadas, trabalhos em grupos e atividades

diversificadas.

17. CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe tem a responsabilidade de analisar as ações

educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a efetivação do

processo ensino e aprendizagem. Através das informações referentes aos

alunos serão discutidas no Conselho de Classe, algumas alternativas possíveis

de serem aplicadas aos alunos com defasagem na aprendizagem ou ainda

com problemas que impeçam o bom rendimento dos mesmos.

A ata do conselho de classe será preenchida pelo professor
conselheiro da turma, quando os encaminhamentos forem propostos pelo

grupo, este documento de escrituração escolar é para garantir o registro do

Conselho de Classe configurando a sua materialidade. Tornando-o visível

quando houver necessidade de consulta de encaminhamentos com vistas ao

planejamento pedagógico objetivando uma avaliação e redirecionamento das

ações desenvolvidas.



O Conselho de classe tem como atribuições analisar as informações

sobre conteúdos curriculares, encaminhamentos metodológicos e práticas

avaliativas, bem como propor formas diferenciadas de ensino, estabelecendo

mecanismos de recuperação concomitantes ao processo de aprendizagem.

Por isso, o Conselho de Classe é um momento de reflexão de toda a

prática educativa, onde professores, coordenadores e supervisores discutem

suas dificuldades e levantam alternativas. Como afirma Hoffmann (2001), não

basta discutir a manutenção ou não dos Conselhos de Classe, mas o seu

significado. Não é o fato que está em questão, mas a sua concepção. Pois

avaliar o que realizamos é importante não só para a escola. É necessário para

todos os segmentos da sociedade, do individual ao mais complexo

agrupamento. É a oportunidade de discutirmos, à luz dos objetivos propostos,

as dificuldades enfrentadas, a parcela de responsabilidade de cada um em

todo o processo e principalmente estratégias que serão adotadas para que

todo o conjunto alcance seus objetivos.

Em uma etapa posterior, os alunos relacionados na ata elaborada no  

Conselho de Classe serão chamados pela equipe pedagógica (vice-diretora,  

supervisora e coordenadores) para discutir suas dificuldades, dúvidas e  

sugestões buscando a partir delas alternativas para repensar sua situação e  

assumir a responsabilidade de solucionar os problemas levantados. Esta etapa  

deve ser estendida aos pais através de reuniões, incentivando a discussão e  

reflexão sobre o processo educativo como um todo, fazendo sentirem-se como  

parte essencial desta escola. Para os alunos é de fundamental importância  

avaliar a própria aprendizagem e se tornar protagonista no processo educativo.  

A partir das discussões realizadas no Conselho de Classe os  professores 

terão a oportunidade de realizar uma autocrítica, buscando  alternativas de 

ações metodológicas,que levem à realização dos objetivos de  sua práxis 

enquanto docente. Durante o Conselho de Classe as relações  interpessoais 

são favorecidas bem como a comunicação entre professores,  coordenadores, 

supervisores e gestores, pois é um momento de debate  coletivo onde se

tornam significativas as trocas de experiências entre os  professores que

poderão propor ações que para determinados alunos deram

resultado positivo em determinado momento e/ou situação.



A coordenação dos Conselhos de Classe fica a cargo dos

coordenadores e supervisores, que têm papel fundamental na condução dos

encontros, procurando fazer com que se tornem fóruns de análise sobre as

condições que a escola e as aulas devem assegurar para favorecer a melhoria

do desempenho dos alunos.

18. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA UNIDADE ESCOLAR
Dentro do contexto vivenciado pelos alunos, os professores são

orientados a ousar na sua prática educativa dando destaque à contextualização

e a interdisciplinaridade e o respeito à individualidade, procurando atender as

diversidades de forma a colaborar para que este sujeito se torne crítico,

colaborativo e consciente de sua importância para o êxito das propostas. Em

uma proposta de trabalho pautado em eixos transversais (Educação para a

diversidade e cidadania; educação para os direitos humanos e

sustentabilidade). Adequado para as atividades e conteúdos para os

portadores de necessidades especiais.

O trabalho do professor em sala de aula é valorizado, na perspectiva

do desenvolvimento no aluno de habilidades e de competências necessárias

para a aquisição de uma aprendizagem significativa e para a humanização dos

indivíduos. Vale ressaltar que nesse processo de transformação e de busca de

identidade, a diversidade de professores gera naturalmente uma diversidade de

concepções, sendo assim, percebe-se uma transição entre a concepção

adicional e aquelas em que o professor trabalha numa perspectiva de troca de

experiências e de aquisição de aprendizagens.

Sem dúvidas esse processo de transformação, de busca do novo,

muitas vezes se torna árduo em função da resistência de alguns, porém o

trabalho realizado junto aos mesmos é para que alcancemos um ponto comum,

que atenda à concepção adotada pela maioria dos nossos professores

seguindo assim as orientações advindas das Diretrizes Curriculares, que

defende a idéia de um currículo que seja vivenciado na escola de acordo com a

realidade e as necessidades dos alunos.

Partindo da concepção acima mencionada em que o sujeito adquire

novos conhecimentos na troca de experiências com o outro, os professores do

CED 02 utilizam metodologias, em sala, que permitam efetivar essa proposta



do desenvolvimento nos alunos por meio da aprendizagem significativa dos

conteúdos. Para que isso continue a ocorrer, a direção da escola buscará

atender as necessidades dos professores e procurará, na medida do possível,

adquirir os materiais didático/pedagógicos necessários para que os mesmos

consigam por em prática suas ações, conforme estruturadas em seus

planejamentos.

As principais estratégias utilizadas pelos professores para o alcance do

desenvolvimento das abordagens de ensino, que tem como referencial a

contextualização e a interdisciplinaridade são: aula expositiva dialogada,

seminários, estudo do meio, desenvolvimento de projetos, jogos, concursos,

debates, saídas a campo, roda de leitura, simulação, trabalho em grupo, aulas

experimentais e pesquisas em internet, livros, revistas, jornais, entre outras.

Como a sala de aula e a própria aula não são uniformes devido ao fato

de que cada turma constitui um cenário educacional diferente, o professor deve

utilizar de formas diferenciadas de trabalho para alcançar os objetivos

propostos no seu planejamento. O importante aqui é que não se perca de vista

a relação íntima que existe entre as categorias

objetivo/conteúdo/método/avaliação no desenvolvimento do processo de

ensino e aprendizagens dos conteúdos de todas as áreas do conhecimento.

Como nossa proposta pedagógica considera alguns valores

imprescindíveis, como o direito à educação e à consciência de que todos os

alunos são capazes de aprender, estabelecemos como metas:

A redução das taxas de evasão e repetência em 50%;

O aumento do índice do IDEB de 2,8 para no mínimo 3,5;

A promoção dos alunos em defasagem idade/série em 50%;  

A ampliação dos espaços de discussão coletiva.

19. CONCEPÇÕES QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A inserção deste centro educacional nos apontamentos legais pela  

LDB 9394/96, no que se refere a uma educação na perspectiva da inclusão e



da diversidade, é aquela que contempla a escola como um espaço para todos

com a presença marcante da heterogeneidade que revela princípios, atitudes,

culturas e formação diferenciadas, criando as relações interpessoais que tanto

enriquecem e contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem e

aquisição de cultura entre professores e alunos.

Quanto à inclusão, a proposta maior é buscar adaptar as estruturas de

natureza física, humana e pedagógica oferecidas pela escola aos anseios dos

alunos que apresentam algum tipo de necessidade especial, propiciando assim

uma relação pacífica e harmoniosa no desenrolar de todo o processo

educativo.

O corpo docente e administrativo é estimulado a estar em processo

contínuo de formação para que possam aprender a lidar com essas questões

que se fazem presentes no cotidiano da vida escolar, enriquecendo e criando

espaços para discussões que visem alcançar o melhor a cada ano letivo.

20. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA UNIDADE  
ESCOLAR

O CED 02 em 2022, está organizado em ciclos de aprendizagem,

sendo uma preocupação a promoção das aprendizagens diferenciadas e

projetos interdisciplinares executados por professores a fim de possibilitar o

aprendizado significativo dos alunos, com experiências diferenciadas e

possibilidades múltiplas de aprendizagens através da compreensão destes

como seres humanos integrais, autores de suas histórias e sujeitos de direitos

e deveres, focalizando aprendizagens e experiências próprias.

O professor tem oportunidade de formação continuada tanto dentro

como fora do espaço escolar, por meio da participação em cursos, palestras,

seminários e outros. No espaço escolar, a formação ocorre durante uma das

coordenações coletivas, onde ocorre a interação entre os professores,

promovendo o enriquecimento das ações pedagógicas e a interdisciplinaridade.

Nos encontros são promovidas atualizações em diversas áreas de interesse

educacional e são promovidas discussões de temas de interesse comum aos

professores. Além disso, experiências práticas dos professores são

compartilhadas, dúvidas elucidadas, curiosidades e anseios colocados em

discussão. Neste interagir, busca-se o planejamento de novos rumos da prática



educativa a fim de que se alcance qualidade e coerência de ações. Sendo um

dos elementos fundamentais da Organização em ciclos.

Na coordenação coletiva, são passados os informes recebidos da

regional, o planejamento de projetos da escola, discussões sobre os

cronogramas bimestrais, esclarecimentos dos profissionais da sala de recursos

e reuniões com pais previamente convocados e de pais que vêm

espontaneamente à escola.

Nas coordenações individuais, os professores realizam atividades a

serem desenvolvidas em sala de aula, formulam seus projetos, discutem entre

si sobre temas e problemas referentes à sua área e recebem pais para

esclarecimentos diversos. Além disso, a coordenação individual pode ser

utilizada para atender alunos com dificuldade de aprendizagem.

O CED 02 em 2019, conta com o projeto " ?", onde voluntários

ajudariam no pedagógico, no disciplinar, no administrativo e em outras áreas

que se fizerem necessários.

O desenvolvimento da horta-agroecológica, que é um projeto voltado

tanto para a área de Ciências, como para o desenvolvimento da aprendizagem

e socialização dos alunos que cursam as turmas de promoção das

aprendizagens, nesse caso, os alunos comparecem à escola em turno

contrário. Sendo os alunos eleitos para o projeto aqueles que apresentem

problema disciplinar e interesse por práticas agrícolas.

Com o objetivo de amenizar a defasagem em leitura e escrita está

previsto um projeto de alfabetização funcional, com alunos eleitos durante o

ano de 2018.

21 REUNIÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS

Todos os pais se reúnem com a equipe gestora, supervisor

pedagógico, coordenadores e professores a fim de receber as informações

gerais, em seguida dirigem-se para a sala do professor conselheiro da turma

de seus filhos a fim de receber o boletim e as informações referentes à vida

escolar, ao desenvolvimento e ao comportamento do aluno.

Essa reunião também tem por finalidade trazer os pais ou responsáveis

para o ambiente escolar, a fim de se tornarem aliados da escola e dos



professores no compromisso pelo aprendizado e desenvolvimento dos alunos,

pois, esse é o momento em que pais e professores podem conversar

abertamente sobre os problemas de aprendizagem e maneiras de efetivas para

a solução dos mesmos. Bem como informar aos pais de alunos faltosos do

possível acionamento do conselho tutelar para acompanhamento do aluno.

Mesmo porque, a escola precisa da parceria com os pais para a

formação integral dos alunos, visto que é necessário o compromisso dos pais

para que os alunos tenham um tempo e um espaço em casa para fazerem as

atividades sugeridas pelos professores e para estudarem. Além disso, esse é o

momento que pais e responsáveis têm para conhecer o trabalho da escola em

prol do aprendizado de seus filhos.

Portanto, vemos como fundamental conscientizar os pais ou

responsáveis sobre quais as dificuldades que o aluno está tendo para

aprender, mas, mais importante que isso, é preciso que eles se conscientizem

de que precisam intervir em casa para auxiliar na solução do problema. Pois, é

preciso reforçar a aliança entre a família e a escola para que possamos superar

os problemas educacionais dos alunos.

22. BOLETIM DE NOTAS
O boletim de notas entregue aos pais ou responsáveis é um relatório

de notas gerado pelo sistema i- educar, visa ilustrar as aprendizagens

registradas pelo estudante e possibilitar o acompanhamento pelo responsável

do desenvolvimento do estudante.

23. AÇÕES NO CASO DE REPROVAÇÕES

Levantamento das causas da reprovação: dificuldade de aprendizagem;  

infrequência; comportamental.

Criar estratégia específica para estes alunos;

Encaminhamento ao conselho tutelar através de documento oficial individual  

por aluno;

Encaminhamento para outros segmentos de acordo com a faixa etária e  

perfil do aluno.



24. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular da escola tem como base o Currículo da

Educação Básica da SEEDF.

Os componentes curriculares trabalhados na escola são aqueles que

fazem parte da Base Nacional Comum (Português, Matemática, Ciências,

Geografia, História, Inglês, Arte e Educação Física), além da parte

diversificada: PD1 – trabalha o desenvolvimento da leitura e da escrita; PD2

–trabalha o desenvolvimento lógico-matemático; e, PD3 – trabalha a parte

formativa (cidadania, valores, ética, filosofia, sustentabilidade, Direitos

Humanos).

Entendemos que o currículo é um instrumento que organiza os

conteúdos e que envolve as práticas que deverão ser colocadas em ação a fim

de concretizar o aprendizado de maneira organizada.





25. INTERDISCIPLINARIDADE

No CED 02, a interdisciplinaridade é feita por meio de projetos

realizados pela escola e que envolvem todas as disciplinas curriculares. Além

disso, por entender que a interdisciplinaridade é o diálogo entre as disciplinas,

são realizados projetos entre áreas de conhecimento, em que os professores

trabalham em conjunto, como a interação entre Português e Arte, Inglês e Arte,

Ciências e Português, História e Português, Geografia e História, entre outros.

A interdisciplinaridade destaca-se como um eixo articulador entre as disciplinas

(ver anexos.)

Portanto, na interdisciplinaridade, segundo Fazenda (2005), há uma

interação entre duas ou mais disciplinas, em um processo que pode ir da

simples comunicação de idéias até a integração recíproca de finalidades,

objetivos, conceitos, conteúdos, terminologia, metodologia, procedimentos,

dados e formas de organizá-los e sistematizá-los no processo de elaboração

do conhecimento.

Acreditamos que o ensino baseado na interdisciplinaridade proporciona

uma aprendizagem muito mais estruturada e rica, pois os conceitos estão

organizados em torno de unidades mais globais, de estruturas conceituais e

metodológicas compartilhadas por várias disciplinas



26PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  
POLÍTICO-PEDAGÓGICO

1. Gestão Pedagógica

Objetivos: ● Possibilitar as aprendizagens nas várias áreas do conhecimento.

Metas:
● Aumentar o índice de aprovação escolar em 50%;
● Suprir em 100% os materiais didáticos e pedagógicos para atender  

a equipe docente;

● Democratizar os saberes;
● Garantir a inclusão, progressão, o acesso e a permanência dos  

alunos na escola;

● Proporcionar a utilização de metodologias diferenciadas.

Ações:

● Desenvolver os projetos para melhor atender às necessidades dos
alunos;

● Manutenção dos espaços da biblioteca e dos laboratórios de

informática e de ciências, bem como a aquisição de novos materiais

para estes espaços;

● Identificação dos alunos com dificuldades de aprendizagem e

propor ações para a solução dessas dificuldades

● Desenvolver atividades socioeducativas e culturais para

disponibilizar ao aluno outras oportunidades para seu

desenvolvimento;

● Proporcionar atividades artísticas e culturais a fim de ampliar o

conhecimento do aluno.

Avaliação ● Análise do índice de desenvolvimento do aluno nas diversas áreas do
conhecimento.

Responsáveis ● Professores;
● Coordenação pedagógica;
● Supervisão pedagógica;
● Equipe gestora.

Cronograma ● Bimestral.



26.2 Gestão De Resultados Educacionais

Objetivos

● Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes;
● Aumentar o índice de aprovação dos alunos;
● Reduzir a evasão escolar Incentivar o gosto pela leitura e a criação  

de hábitos de leitura.

Metas

● Elevar o desempenho dos alunos em 50%;
● Melhorar os níveis de Aprendizagem dos alunos;
● Planejar estratégias de Recuperação ao longo do ano letivo;
● Ampliar em 50% o número de alunos aprovados sem dependência;
● Diminuir o quantitativo de alunos em defasagem idade/série em  

50%;

● Manter o aluno na escola;
● Elaborar métodos de ensino que favoreçam a permanência do  

aluno na escola;

● Diminuir a reprovação e a evasão em 50%.;
● Planejar ações que levem o aluno a gostar de ler.

Ações

● Minimizar os problemas de ensino e aprendizagem;
● Reforçar a necessidade do uso de metodologias diferenciadas;
● Analisar o desempenho dos estudantes por disciplina;
● Analisar a taxa da frequência dos alunos;
● Dar continuidade a parceria com o Conselho  

Tutelar para acompanhar os alunos infreqüentes;

● Buscar, junto às famílias, meios para sanar e mecanismos para  

reduzir a taxa de abandono;

● Desenvolver projetos de leitura;

● Avaliação Análise dos resultados das avaliações bimestrais a fim  

de iniciar ações interventivas;

● Comparar o desempenho dos alunos, atual e anterior;
● Análise da taxa de abandono e de infrequência;
● Verificar a frequência com que o aluno pega livros emprestados na  

biblioteca.

Responsáveis

● Professores
● Coordenação pedagógica
● Supervisão pedagógica
● Equipe gestora

Cronograma ● Bimestralmente



26.3 Gestão Participativa

Objetivos
● Garantir a participação de toda a comunidadeescolar;
● Conservar e melhorar a comunicação com a comunidadeescolar;
● Possibilitar a participação eficaz dos pais na vida escolar dos filhos.

Metas
● Promover momentos de confraternização entre alunos, comunidade

escolar e profissionais da escola.
● Desenvolver atividades lúdicas a fim de premiar o desempenho do  

aluno e a diminuição da indisciplina;

● Atingir 90% de participação dos pais na escola;
● Conseguir 100% de compromisso da comunidade escolar com o  

desempenho dos alunos.

Ações

● Promover eventos culturais e recreativos que propiciem a socialização
e a integração entre os alunos, a comunidade escolar e os  

profissionais da escola;

● Incentivar a participação da comunidade escola em  

todas as atividades e projetos realizados na escola.

● Manter uma linha de comunicação das ações direta com pais ou  

responsáveis pelos alunos

Responsáveis ● Professores
● Coordenação pedagógica
● Supervisão pedagógica
● Equipe gestora

Cronograma ● Bimestralmente



27. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO  
POLÍTICO-PEDAGÓGICO

O Projeto Político-Pedagógico do CED 02 será avaliado sempre que

existir a necessidade e o acompanhamento será contínuo. Isso decorre do

fato de que ele não é estático e poderá ser mudado sempre que for preciso.

Por isso, a avaliação será contínua e realizar-se-á em reunião com

representantes da equipe gestora, dos professores, dos coordenadores, da

supervisão pedagógica e da comunidade escolar por meio da participação de

representantes dos pais ou responsáveis e dos alunos.

O levantamento das demandas a serem inseridas no PPP ocorrerá por meio

de reuniões, pesquisa com a comunidade escolar e com os professores. O

registro será feito no próprio PPP, pela equipe gestora, de acordo com as

sugestões de mudanças e/ou acréscimos ou retiradas de itens que forem

considerados obsoletos.

28 PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA
ESCOLA

O objetivo do trabalho com projetos é organizar a construção dos

conhecimentos em torno de metas previamente definidas e de forma coletiva.

Por meio dos projetos, o aluno aprende produzindo, levantando dúvidas e

questionamentos, pesquisando, descobrindo, compreendendo as relações e

reconstruindo os conhecimentos, visto que o aluno torna-se o protagonista na

construção do conhecimento, pois aprende fazendo.

É nesse sentido que Hernández (2007, p. 53) enfatiza que trabalhar com

projeto “não deve ser visto como uma opção puramente metodológica, mas

como uma maneira de repensar a função da escola”. Para Almeida (2002, p.

41), o trabalho com projeto “rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-

as permeáveis na ação de articular diferentes áreas de conhecimento,

mobilizadas na investigação de problemáticas e situações da realidade”.

Assim, devido à importância que os projetos assumem para o aprendizado e o

desenvolvimento dos alunos, o CED 02 trabalha no sentido de proporcionar



aos alunos trabalhar com projetos, tanto em nível coletivo (todos os

professores) como por meio de projetos realizados pelos professores.

29 OS PROJETOS DO CED 02 SÃO:

1. Olimpíada de Matemática (OBMEP)
Esse projeto faz o aluno perceber a importância que a matemática

assume para sua vida acadêmica e cotidiana, assim como para o

desenvolvimento do país. Para a efetivação dessa olimpíada, os professores

trabalham os conteúdos que são abordados nas provas, o desenvolvimento

do raciocínio lógico e a interpretação dos tipos de questões que são utilizadas

nas provas, uma parte desse trabalho é realizado durante a coordenação

individual do professor de matemática. Para promover o incentivo à

participação dos alunos, os professores mostram para eles que o objetivo

dessa olimpíada não é somente premiar os melhores alunos, mas encontrar

jovens talentos e investir em seu desenvolvimento. Projeto de

responsabilidade do professor de matemática.

2.Semana de conscientização do uso sustentável da água nas
escolas da rede pública de ensino do DF

Essa semana é dedicada ao estudo sobre o uso sustentável da água

e ao desenvolvimento de ações educativas voltadas para o uso sustentável

da água, a fim de conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre a

necessidade de economizar água, proteger as nascentes e reutilizar água no

ambiente doméstico. Durante esta semana ocorrerão atividades diversas, tais

como: seminários, palestras, atividades artísticas e culturais, visitas de campo

a unidades de conservação e parques ecológicos, às estações de tratamento

de água e esgoto (quando possível). Além disso, durante essa semana serão

debatidos assuntos referentes à educação ambiental e também sobre ações

que visem erradicar o mosquito Aedes Aegypti a fim de prevenir as doenças

causadas por ele. Durante a semana, a escola estará aberta à participação

dos pais. Nessa semana, poderá haver lanches diferenciados.

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.



3. Semana de Educação para a Vida

Durante essa semana acontecerão oficinas, palestras, seminários e

apresentações. Também haverá jogos (tênis de mesa, totó, perfil, xadrez,

entre outros), brincadeiras, soletração e outras atividades lúdicas. As

palestras e os seminários são realizados por pessoas da comunidade

(médicos, comerciantes, conselheiros tutelares, policiais, enfermeiros, entre

outros, a fim de aproximar a comunidade da escola). Tem por objetivo

desenvolver o raciocínio lógico e cognitivo com vistas à percepção da

aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento. Durante a semana, a

escola estará aberta à participação dos pais. Nessa semana, poderá haver

lanches diferenciados.

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.

4. Olimpíada de Português

A olimpíada de Português “Escrevendo o Futuro” tem como objetivo

contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita, assim como de

promover o gosto pela leitura e a formação de hábitos de leitura. Nos anos

pares ocorre a produção de textos e a premiação dos alunos; nos anos

ímpares, o professor trabalha com os alunos os tipos textuais: poema (6º

ano), memórias (7os e 8os anos) e crônica (9º ano). Esse trabalho é realizado

pelos professores de Português e PD1.

Responsabilidade dos professores de Português e PD1.

5. Uso sustentável da água e combate ao Aedes Aegypti

Durante essa semana acontecerão oficinas, palestras, seminários,

apresentações e produção de material pedagógico e artístico pelos alunos:

cartazes, paródias, histórias em quadrinho, poemas, entre outros. No dia da

culminância do projeto a escola estará aberta à comunidade escolar.

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.



29.6 A Escola É De Todos Nós

Esse projeto teve início em 2017 e tem como objetivo fazer com que o

aluno sinta-se responsável pela escola e entenda que deve cuidar dela como

também tem como objetivo aplicar ações que tornem o espaço escolar mais

prazeroso, mais lúdico e mais seguro.

Fazem parte desse projeto, para tornar o aluno responsável pela escola, as

seguintes ações:

➢ Conscientização do aluno sobre o cuidado que deve ter com os

utensílios usados na merenda escolar; criar hábitos para manter a

escola e a sala de aula limpas e bem cuidadas; não fazer pichações e

não arrancar as plantas nem as flores dos canteiros;

➢ Construção de mesas para refeições e lazer;
➢ Disponibilizar jogos de xadrez, dama, dominó e uno para os alunos

jogarem durante o intervalo.

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora, podendo ser formadas equipes de
controle para cada dia da semana.

29.7 Saída De Campo

Esse projeto visa proporcionar ao aluno momentos de prazer e

interação social, assim como a construção de conhecimento fora dos muros

da escola. Para a promoção da interação, a escola levará todos os alunos a

um passeio comunitário por ano (clube ou outro local que permita a

socialização entre eles); para a construção de conhecimentos, a escola

favorece que os professores levem seus alunos a espaços culturais

(exposições, planetário, museus, entre outros).

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.



8. Projeto Socialização E Integração

A escola oferece atividades lúdicas e culturais que proporcionam a

integração e a socialização entre alunos e professores, assim como a

descontração, em datas comemorativas (Dia da Consciência Negra, matinê

de carnaval, Dia do estudante, Dia das bruxas), e em momentos específicos

(Desfile, Festa do milho, Jogos inter-classe, Vernissage e outros).

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.

9. Projeto Leitura

Projeto interdisciplinar entre as áreas de Português, PD1, Arte e

Inglês que visa melhorar a apropriação da leitura, da escrita e da

interpretação de texto e imagem. Além disso, possibilita o lado artístico, por

meio de peças de teatro, apresentação de música, criação de histórias em

quadrinhos, produção de poemas e a criação de paródias.

Responsabilidade dos professores de Português, PD1, Arte e Inglês.

10. Semana da Ciência e Tecnologia

Projeto desenvolvido ao final do primeiro semestre ou início do

segundo. Seu objetivo é incentivar a pesquisa e o gosto pelas ciências,

valorizar a atitude científica e a inovação; assim como possibilitar que o aluno

desperte sua curiosidade científica e sua criatividade no desvendamento dos

fenômenos da natureza e na criação de artefatos sustentáveis. Além disso,

visa promover o desenvolvimento da capacidade inventiva e investigativa dos

alunos, assim como incentivar o desenvolvimento do conhecimento científico.

Durante essa semana ocorrerão várias atividades propostas pelos

professores das áreas de Exatas. Na culminância, teremos a apresentação

dos projetos realizados pelos alunos de cada turma, orientados por seus

conselheiros. Na culminância, a escola estará aberta à comunidade escolar.

Responsabilidade dos professores de Ciências .



11. Vernissage

Realizada no quarto bimestre, tem como objetivo a exposição dos

trabalhos artísticos produzidos pelos alunos durante o ano letivo. É uma

exposição aberta à comunidade, que poderá apreciar as produções artísticas

dos alunos do Ced 02. Essa vernissage não abrange somente a disciplina de

Arte, mas também as produções literárias dos alunos e outros trabalhos

realizados nas demais disciplinas.

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.

12. Festa Caipira

Tem como objetivo resgatar a tradição/memória das festas juninas,

através de: comidas típicas, danças, brincadeiras, apresentação de quadrilha,

músicas regionais e a socialização com a comunidade escolar. O CED 02

busca valorizar este tipo de cultura despertando no aluno o interesse em

conhecer as histórias das tradicionais festas populares, bem como suas

origens.

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.

13. Jogos interclasse

A educação física é de extrema importância na formação e no

desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras dos alunos. Nesse

contexto, os jogos interclasse têm o objetivo de promover a interação social

entre os alunos, proporcionando aos alunos a oportunidade de criar, observar,

experimentar, movimentar-se e cooperar, desenvolvendo competências,

confiança e autonomia, por meio da prática de atividades desportivas, que

possibilitam a promoção da interação social entre alunos e professores. Por

isso, o Projeto Jogos Interclasse não pode ser visto apenas como

divertimento ou brincadeira, pois favorece os desenvolvimentos físicos,



cognitivos, afetivos e principalmente a interação e o respeito entre os colegas

e os professores.

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.

29.14 Corpo em Movimento

A educação física é concebida como sendo fundamental para o

desenvolvimento pleno dos alunos. Devido a isso, não se propõe somente às

aulas teóricas e práticas desportivas, mas também a práticas de outros tipos

de esportes e atividades físicas, tais como: slackline (desenvolvimento e

manutenção do equilíbrio), espirobol (recreação e desenvolvimento do

equilíbrio e coordenação motora), totó (recreação e desenvolvimento da

coordenação motora), entre outros.

Responsabilidade dos professores da Educação Física.

29.15 Revolvendo a Terra

Horta agroecológica: visa sensibilizar os alunos sobre a importância

da alimentação saudável sem agrotóxicos; também tem por finalidade

desenvolver nos alunos o espírito de cooperação, socialização e

responsabilidade pelo meio ambiente. Para tanto, haverá a participação dos

alunos no plantio e no cuidado com a horta.

Jardinagem: Tem como objetivo tornar o aluno responsável pelas

plantas ornamentais da escola. O aluno irá auxiliar na manutenção das

plantas, tanto dos canteiros internos como da pracinha da escola, a fim de

que compreendam que a escola precisa ser um local visualmente bonito e

atrativo.

Responsabilidade dos professores de Ciências, da equipe gestora e do
monitor.



16. Projeto Diversidade

Consciência negra: Esse projeto visa resgatar valores humanos e

tradições, conhecimento de nossa cultura, compreensão da formação etino-

cultural do povo brasileiro, respeito à diversidade étnica.

Cultura da paz: Visa criar nos alunos a convivência pacífica com todos

na escola, voltado para os alunos das séries de promoção das

aprendizagens, 8°’s e 9°’s anos. Será tralhado por meio de leituras, como por

exemplo, os livros: “Tosco”, “Caco” e outros, filmes, histórias em quadrinhos

etc., a fim de eliminar do meio da nossa escola as ações de bullying,

discriminação, preconceito e violência (física e verbal).

Responsabilidade de todos os professores, coordenadores,
supervisores e equipe gestora.

17. Amigo da Escola

O CED 02 abre seu espaço a fim de receber pessoas da comunidade

escolar que queiram auxiliar em algum espaço específico, tais como:

biblioteca, secretaria, horta, laboratório de Ciências, reparos na estrutura,

laboratório de informática e outros, com a finalidade de ajudar na melhoria da

qualidade da escola.

Responsabilidade dos coordenadores, supervisores e equipe gestora.

30 PROJETOS APRESENTADOS PELOS PROFESSORES

Além dos projetos propostos pela escola ou já em andamento, os

professores fazem seus projetos individualmente, em colaboração com outros

professores ou com outras áreas de conhecimento. Todos esses projetos são

apoiados incondicionalmente pela equipe gestora. Responsabilidade de cada

professor que desenvolver o projeto.



Matutino Vespertino
Regência: 07h30min às 12h30min. Regência: 13h00min às 18h00min.

Coordenação: 13h30min às 16h30min. Coordenação: 08h30min às 11h30min.

Dia Disciplinas
Terça-feira Exatas: Ciências e Matemática

Quinta-feira Códigos e Linguagens: Português, Arte, Inglês e EducaçãoFísica

30.1 Leitura Funcional

Devido a defasagem em relação à leitura e interpretação e

consequente baixo rendimento nas disciplinas observados em alguns alunos

em 2018, o projeto de leitura funcional busca através de intervenções

pontuais oferecer através de aulas de reforço possibilidades de adequação

em relação ao uso da escrita e interpretação de conteúdos.

Responsabilidade: Professora de reforço.

31 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A função da Coordenação Pedagógica é possibilitar a construção e o

estabelecimento de relações entre os grupos que desempenham o fazer

pedagógico, refletindo e construindo ações coletivas.

A Coordenação Pedagógica funciona como facilitadora para que os

professores elaborem estratégias que permitam a interdisciplinaridade entre

as áreas do conhecimento.

É durante a Coordenação Pedagógica que há a possibilidade de

aumentar os conhecimentos e buscar soluções para os diversos problemas

cotidianos apresentados em sala de aula. Também é o momento de discutir as

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos.

A Coordenação Pedagógica também é um momento privilegiado de

formação continuada, de apresentação dos avanços obtidos e das

necessidades de ajuda e estreitamento de laços profissionais e afetivos. O

trabalho deixa de ser individual e passa a ser coletivo.

1. Horários de Regência e Coordenação

31.2 Coordenações



Sexta-feira Humanas: História e Geografia

Segunda e Quarta-feira Coordenações Coletivas: equipe gestora, supervisora,
coordenadores e professores.

32 PLANO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICAANUAL

✔ Promover o estudo e o debate de temas de interesse comum
dos professores.  
Acompanhar e avaliar o PPP.

Analisar problemas relativos às dificuldades de aprendizagem
dos alunos.
Discutir e analisar o comportamento dos alunos.

Objetivos específicos
✔

✔

✔

✔ Realização de cursos, palestras e seminários.
✔ Discussão e análise do PPP.

Estratégias ✔ Análise do desenvolvimento dos alunos.
✔ Definição de estratégias para sanar as dificuldades de

aprendizagem.
✔ Propor soluções para melhorar o comportamento dos alunos.

Parcerias envolvidas ✔ Regional de Ensino;

nas ações ✔ Pólo de Arte e Cultura;
✔ Polícia Civil;
✔ Conselho Tutelar.

✔ Professores;
Público ✔ Profissionais da sala de recursos e sala de reforço;

✔ Professora responsável pela biblioteca.

Cronograma Nas coordenações coletivas (segundas e quartas feiras)

Avaliação Por meio da participação dos professores.



33 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Conselho Escolar reunir-se-á bimestralmente e sempre que houver  

necessidade para fazer deliberações.

A equipe da Sala de Recursos atende aos alunos que necessitam de

atendimento de generalista nas áreas de humanas e de exatas.

A uma urgência na formação de uma equipe pedagógica devido ao grande

número de casos de alunos que necessitam de encaminhamentos e  

estudo de casos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo missão da escola, formar e informar. O CED 02 busca a

concretização de um ensino de excelência através de um processo de

aprendizagem em que professores e alunos caminham juntos na aquisição de

habilidades e de apropriação de conhecimentos acumulados na história da

humanidade, Quando o ensino é concebido dessa forma, rejeita-se a visão de

escola como simples transmissora de conteúdos prontos e acabados,

desvinculados das realidades dos sujeitos e desprovidos de sentido e

significação. Assim, o saber, numa visão crítica de currículo, é compreendido

na sua amplitude cultural e histórica, onde alunos e professores são sujeitos

interativos, orientados por princípios embasados no respeito mutuo e

propósitos e metas, intencionalmente, voltados para a dialética dos saberes.

Pois, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e

intencionalmente, em cada indivíduo em particular, a possibilidade de

desenvolvimento em todas as áreas. Instrumentalizando o aluno para ocupar

seu lugar na sociedade como cidadão participativo e questionador.

O CED 02 tem como norte o conhecimento que a competência

gerencial e pedagógica é imprescindível para o cumprimento de metas e

elevação do ensino neste ano de 2019, sendo nosso compromisso tornar o

ensino de qualidade uma consequência de nossos propósitos deste projeto.
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