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 A Proposta Pedagógica do CED 02 – RF1 foi elaborada com a contribuição de toda a 

equipe pedagógica da escola, visando extrair o melhor do conhecimento e experiência de cada 

professor em sua respectiva área, dando ênfase à interdisciplinaridade e às adaptações 

inerentes ao contexto pandêmico. 

Este documento deve ser entendido como uma proposta contínua, que não há de se 

esgotar no período previsto em calendário escolar, tendo a intenção de manter o seu caráter 

processual, flexível e dinâmico.  Ele está respaldado legalmente na Constituição Brasileira, na 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, e no disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e no Currículo 

de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, assim como se propõe a busca 

do desenvolvimento de ações que possam cumprir o disposto nas Leis nº 10.639/2003, nº 

11645/2008 e nº 4.751/2012 – Gestão Democrática do Distrito Federal. 

Ao que tange a diretriz pedagógica, registra-se que o CED 02 – RF I adota a organização 

escolar em ciclos para o trabalho com os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, 

enfatizando que o conhecimento, o respeito e a responsabilidade são as chaves de toda 

organização social que visa à plena vivência da cidadania. 

 

2. HISTORICIDADE DA ESCOLA 

A escola foi entregue à comunidade em 27 de janeiro de 1997 e à época atendia a 

Educação Básica nas modalidades do Ensino Fundamental - 1ª a 8ª séries e EJA -1º 

Segmento, que corresponde às séries iniciais do Ensino Fundamental. A primeira Direção foi 

composta pelos professores Ligia Sandra de M. de Oliveira e Alécio da Silva. A esta equipe 

coube à tarefa de viabilizar a primeira Eleição para Diretores no processo da Gestão 

Democrática, onde a primeira equipe de diretores eleita foi a Professora Silvia Maria 

Taraleskof, e para Vice-Diretor o professor Erasmo Jeferson. 

Em 2000, a escola deixou de atender aos alunos de 1ª a 4ª séries, ficando apenas com 

os educandos de Ensino Fundamental - Séries Finais e Educação de Jovens e Adultos do 2º 

e 3º segmentos.  

Em 2003, houve a segunda troca da equipe de direção da escola que teve à frente de 

seus trabalhos a nomeação da equipe coordenada pelo Diretor Prof. Fagner Pinto Dias. 

Em 2004, a escola passou a receber verbas federais via FNDE do Programa PDE para 

financiar suas ações pedagógicas, com o objetivo de melhorar a qualidade do desempenho 

acadêmico dos educandos, o que foi muito bem recebido por toda a comunidade escolar. 
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Em 2005, ocorreu mais uma mudança no corpo diretivo da escola, que teve à frente dos 

trabalhos pedagógicos, por um ano letivo, o Prof. Marcelo da Silva Ramos.  

Em 2006, houve nova mudança do corpo gestor da escola, tendo assumido a direção a 

Profª Claudia Rosa Batista de Morais. 

A partir do ano letivo de 2008, o CEF 02 – RF I recebeu a Sala de Recursos 

Multifuncional. 

Em 2009, aconteceu mais um processo seletivo da Gestão Democrática e foi 

implementado o Projeto Escola Aberta, com ação financiável pelo PDE- FEFS. Nesse ano 

também aconteceu o primeiro repasse de verba do FNDE/PDE- ESCOLA, com o objetivo de 

financiar ações pedagógicas para melhorar os baixos índices de aprendizagem dos alunos em 

alguns componentes curriculares. 

O ano letivo de 2012 iniciou-se com a equipe gestora formada pela Diretora Márcia 

Cristina Lima Diniz e a Vice-Diretora Tânia Gomes Ferreira, constituindo a equipe de transição, 

tendo em vista a eleição da Gestão Democrática. 

Em 2014 houve nova eleição, na qual venceu a chapa da Equipe Gestora formada pelo 

Diretor Sílvio Romero de Oliveira Lima e o Vice-Diretor Daniel Padilha Santos (logo depois, 

substituído pelo professor Bernardo Távora). 

Em 2015, pela portaria 61 de 11/05/2015, a escola teve o nome modificado para Centro 

Educacional 02 do Riacho Fundo, em razão de atender alunos do ensino médio na 

modalidade de EJA. Também em 2015, a escola recebeu o 1º segmento da EJA com discentes 

e docentes oriundos da EC 02 - Riacho Fundo I, onde o turno noturno foi fechado. Sendo 

assim, atualmente são ofertadas as quatro últimas séries do Ensino Fundamental no diurno, e 

os 1º, 2º e 3º Segmentos EJA - Educação de Jovens e Adultos no noturno.  

Em 2016, a escola se ofereceu para iniciar a implementação da organização escolar em 

ciclos de aprendizagem. No mesmo ano, em parceria com o Instituto Migrações e Direitos 

humanos, passou a sediar aulas de língua portuguesa para alunos refugiados de países em 

conflito. 

 Em 2017, tendo em vista a dificuldade de se encontrar local para o polo de ensino 

especial na região administrativa do Riacho Fundo, a equipe gestora recebeu na escola o Pólo 

de Atendimento para alunos com Necessidades Especiais, sendo criadas as seguintes salas: 

• 1 sala para altas habilidades em Matemática; 

• 1 sala para altas habilidades em Língua Portuguesa e Humanas; 

• 1 sala para altas habilidades em Arte; 

• 1 Sala de Recursos com duas professoras; 
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• 1 Sala de DA;  

• 1 Sala de Classe Especial 

Em 2018, por motivos pessoais, o Vice-Diretor Bernardo Távora pediu exoneração do 

cargo, sendo substituído pela Vice-Diretora Eliete Rodrigues Gonçalves. 

Em 2019 houve nova eleição, sendo reeleitos o Diretor Sílvio Romero de Oliveira Lima 

e a Vice-Diretora Eliete Rodrigues Gonçalves. 

Em 2022, a Profª Fernanda Basílio assume a vice-direção. 

 

 3. IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 
 

O Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I, carinhosamente chamado de Escola 

Vermelha, está situado à QN 07 Área Especial 12, na cidade do Riacho Fundo I. Os telefones 

para contato são: (61) 39017958 / 39017956 / 99567-7248.  

É vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante e tem como 

mantenedora a SEEDF - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

Atualmente, o CED 02 – RF I atende a aproximadamente 1.600 (um mil e seiscentos) 

alunos provenientes do Riacho Fundo I e II, Arniqueira, Areal, ADE e adjacências, alunos estes 

que cursam as quatro últimas séries do Ensino Fundamental (matutino e vespertino) e EJA - 

Educação de Jovens e Adultos dos 1º 2º e 3º Segmentos (noturno).  

O quadro de funcionários está organizado da seguinte forma: 

EQUIPE GESTORA: 

Diretor: Sílvio Romero de Oliveira Lima  

Vice-Diretora: Fernanda Basílio Alves de Oliveira 

Chefe de Secretaria: Robinson Pais 

SUPERVISORES PEDAGÓGICOS: 

Diurno: Alceu Massatake Hayashi 

Noturno: Marcela Paranaíba Bernardes 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: Gilberto Kratka 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS: 

Diurno: Solange Regina Buosi Cardinale, Carlos Henriques Silva Santos e Bárbara Cristina 

Gomes de Miranda 

Noturno: Cristiane de Cássia Tabosa Lopes e Wanessa de Souza Silva Cordeiro 

ORIENTADORAS EDUCACIONAIS: 
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Matutino: LILIAN ALESSANDRA SANT'ANA SOARES POVOA 

Vespertino: LILIAN ALESSANDRA SANT'ANA SOARES POVOA 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: Alyne Dayane Pacifico Sousa (Sala de 

Recursos Deficiente Auditivo), Anair Cipriano Oliveira e Mariana Lopes Elias (Sala de Recursos 

Generalista), Contrato Temporário (Classe Especial), Marcus Vinicius Pereira (Altas 

Habilidades – Matemática), Marli Barbosa dos Santos (Altas Habilidades – Humanas e Língua 

Portuguesa) e Alice Buchheister (Altas Habilidades – Arte). 

SALA DE LEITURA: Joselle de Oliveira Rodrigues Caldas; Ângela Pimentel de Pinho 

 

4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 
Por intermédio de entrevista dirigida e técnica de observação, além dos elementos 

trazidos nos Planos de Ação apresentados à Direção do CED 02 – RF I, pode-se realizar um 

diagnóstico preliminar: 

1. Os discentes estão inseridos em local de vulnerabilidade social; 

2. Devido à necessidade de repensar a utilização dos espaços existentes e realizar 

melhorias, a escola está passando por uma grande reforma atualmente; 

3. Há o desafio de diminuir o alto índice de evasão e retenção escolar, 

principalmente no noturno. O índice de evasão escolar no CED 02 RF I, em porcentagem, é: 

Matutino - 3%; Vespertino - 5%; Noturno - 25%. 

4. A elaboração da proposta pedagógica em ciclos de aprendizagem do CED 02 – 

RF I representa para todos um momento de desafio e reflexão, pois a comunidade escolar 

ainda não entende esse sistema como uma flexibilização do tempo de aprendizagem, e sim 

como uma “aprovação automática”, desprovida de mérito e de construção de pré-requisitos 

para o ano seguinte.  

5. A maior parte da indisciplina por parte dos alunos é gerada devido a fatores 

sociais que demandam ações da Rede de Proteção existente no Riacho Fundo I. 

Os dados colhidos justificam a implementação do presente plano de trabalho que, ao 

ser assumido pela comunidade escolar através do compartilhamento de responsabilidades, 

levará o CED 02 – RF I ao aprimoramento da oferta de um ensino de qualidade, com parcerias 

do Ministério Público, Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude. 

 

5. FUNÇÃO SOCIAL 
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Quando se fala em ensino de excelência, a maioria dos educadores traz à mente uma 

escola totalmente diferente da atual, pois a que temos hoje ainda está presa a estruturas 

antigas que não fazem mais parte da realidade dos nossos alunos e professores. Portanto, a 

necessidade de se criar e implantar estratégias que nos aproximem desse ideal de ensino é 

recorrente nos planejamentos e práticas pedagógicas dos profissionais de educação do CED 

02 – RF I.  

Para exemplificar e esclarecer a essência e o objetivo do trabalho desta equipe, 

podemos citar o texto de GARBELINI (2003): “Educar significa preparar o individuo para 

responder às necessidades pessoais e anseios de uma sociedade em constante 

transformação, aceitando desafios propostos pelo surgimento de novas técnicas e 

instrumentos, dialogando com um mundo novo e dinâmico, numa sociedade mais instruída, 

melhor capacitada e, de certa forma, desconhecida, criando espaços educacionais autônomos, 

criativos, solidários e participativos, condições fundamentais para viver nesse novo século”. 

 

6. CONTEXTO PANDÊMICO E ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO 

 A chegada da pandemia no Brasil, no início de 2020, alterou drasticamente a rotina 

escolar de alunos e professores quando, em março desse ano, o Governador do Distrito 

Federal Ibaneis Rocha decretou a interrupção das aulas presenciais, na tentativa de conter a 

propagação da Covid-19. As escolas públicas do DF ficaram mais de um mês em suspenso, 

aguardando orientações de como prosseguir, já que a situação era inédita. 

 Como o quadro pandêmico só se agravava no Brasil e no mundo, não houve alternativa 

que não a de implantarmos um modelo de educação remota. Sendo assim, professores e 

alunos tiveram que aprender rapidamente a usar recursos tecnológicos que a maioria 

desconhecia. Esse processo de transição foi um grande desafio para toda a comunidade 

escolar, já que uma parcela significativa dos nossos alunos não tem acesso a computadores, 

smartphones e internet. Portanto, foi criada a estratégia das atividades impressas para que 

esses alunos desfavorecidos não ficassem excluídos do ensino remoto. 

 Ao longo do ano de 2020 e já adentrando 2021, foi realizado um balanço de todo o 

trabalho realizado com alunos, professores, coordenadores pedagógicos, equipe gestora e 

secretaria, no sentido de aprimorar as estratégias que embasavam nossa prática laboral e 

evitar erros. A mais significativa de todas, e que permanecerá registrada em nossas Propostas 

Pedagógicas futuras, é a dos professores fazerem os planejamentos dos bimestres juntos (por 

disciplina, por ano), integrando conteúdos e atividades comuns. Esse padrão é importante para 

uniformizar o que os alunos estão aprendendo, de modo a evitar defasagens de nível de 
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conhecimento entre as turmas. Também, é uma forma dos professores exercitarem o trabalho 

em grupo e a colaboração, o que facilita o planejamento deles e os prepara para a elaboração 

e execução de projetos interdisciplinares. 

 No mais, é importante ressaltar que a pandemia fez aflorar na equipe um senso de 

pertencimento de grupo e de equipe muito saudável, num nível mais profundo do que era 

observado no ensino presencial, onde a colaboração e o apoio se fazem sempre presentes 

não só no âmbito laboral, mas no âmbito pessoal, já que a pandemia desestabilizou o 

emocional de todos. As redes sociais (como Meet, WhatsApp, Instagram e You tube) tornaram-

se imprescindíveis como meio de comunicação para assuntos de trabalho e até para troca de 

reflexões importantes e pertinentes para o momento. Além disso, a equipe se mobilizou para 

arrecadar fundos que viabilizassem a compra de vales de supermercados para que as famílias 

carentes de nossos alunos pudessem comprar alimentos. 

 Também tivemos que lidar com problemas inéditos, tais como: pais interrompendo as 

vídeo-aulas para falar e até questionar professores; alunos entregando atividades em branco, 

na esperança de conseguirem nota mesmo sem estudar; alguns professores resistentes a 

aprender os novos recursos tecnológicos necessários para viabilizar nosso trabalho; falta de 

responsabilidade por parte de alunos e suas respectivas famílias em buscarem e devolverem 

as atividades impressas em tempo hábil para correção e registro nos diários de classe; alunos 

que compartilharam materiais impróprios no meio das vídeo-aulas etc; sendo todos esses 

problemas devidamente solucionados pela equipe gestora, coordenadores pedagógicos e 

orientadoras educacionais. 

 A partir do retorno das atividades presenciais plena no ano de 2022, foi preciso reavaliar 

todo a trajetória de aprendizagens durante os sistemas a distância e hibrido. Para tanto, foram 

planejadas atividades diagnósticas tanto pela escola, quanto pela SEDF. Depois da fase de 

diagnóstico, foi preciso fazer uma reflexão para dar subsídios à comunidade escolar na 

discussão e na construção dessa nova realidade. 

 Após as duas etapas acima, passamos para a fase de elaboração do Plano de Ação 

para cada eixo, contendo objetivos gerais, específicos e metas a serem cumpridas pela escola 

a curto, médio e longo prazo. O tempo de implementação de cada meta foi estabelecido, 

principalmente, de acordo com as possibilidades processuais da escola (recursos humanos e 

materiais, entre outros) e considerando a prioridade estabelecida pelo coletivo. 

   

  

 

7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
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Os princípios norteadores para o conhecimento das áreas a serem exploradas pelo 

educando encontram-se expostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, bem como 

no Currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal. Esses 

pressupostos foram estabelecidos pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, 

que deu orgem ao PCN, e este, por sua vez, aos currículos regionalizados. 

Busca-se através da proposta pedagógica apresentada primar por uma linha de trabalho 

que permita a viabilização: 

• da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

• do direito e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber. 

• do pluralismo de ideias e de concepções político-pedagógicas; 

• da gratuidade plena do ensino; 

• da valorização dos profissionais da educação; 

• da gestão democrática do ensino; 

• da valorização da experiência extraescolar; 

• à vinculação entre a educação, trabalho e práticas de transformação social;  

• da promoção da interação escola, comunidade e movimentos sociais; 

• da promoção da justiça social, da igualdade e da solidariedade; 

• do respeito à liberdade, à diversidade, aos valores e às capacidades individuais; 

• do apreço à tolerância, do estímulo e propagação dos valores coletivos e 

comunitários; 

• da defesa dos cuidados e preservação dos bens públicos;  

 

8. OBJETIVOS 

• Garantir uma gestão participativa e democrática; 

• Oferecer uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, como 

espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, preparando-o para o 

exercício de direitos e o cumprimento dos deveres, sinônimos de cidadania; 

• Elevar o desempenho acadêmico dos alunos e aumentar o índice geral de 

aprovação e da correção da distorção idade/série (correção de fluxo); 

• Oportunizar formas de participação da comunidade escolar, em especial das famílias 

dos educandos, no intuito de estreitar laços de boa convivência e dividir responsabilidades, 

melhorando o relacionamento com alunos, pais e comunidade; 
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• Contribuir para a formação de um ser humano envolvido com sua comunidade num 

espírito crítico, consciente, solidário e participativo; 

• Elevar o padrão de desempenho da escola no IDEB e outros índices de avaliação 

educacional; 

• Analisar e identificar os obstáculos para o bom andamento da prática pedagógica; 

• Promover momentos de estudo e reflexão com o corpo docente, com os pais de 

alunos e demais funcionários; 

• Criar momentos culturais, sociais e esportivos como agentes motivadores e 

socializadores; 

• Desenvolver valores éticos que propiciem o hábito de atitudes corretas; 

• Ampliar o conhecimento do educando e incentivá-lo a continuidade dos estudos; 

• Reconhecer a diversidade, garantindo o acolhimento de todos; 

• Desenvolver nos educandos a valorização do saber, visando ao desenvolvimento 

das habilidades e competências necessárias; 

• Promover a continuidade do processo de letramento e alfabetização de jovens e 

adultos com necessidades educacionais especiais, de acordo com o currículo do EJA 1º 

segmento e suas devidas adaptações, com vistas à certificação de terminalidade do ensino 

fundamental - anos iniciais para uma possível inclusão no mercado de trabalho.  

• Atendimento educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

garantindo o acesso e a permanência desses alunos em classes comuns, explicitando a 

necessidade de identificação das necessidades educacionais especiais de todos os alunos; 

• Fortalecer a atuação do Conselho Escolar e da Associação de Pais, Alunos e 

Mestres do CED 02-RF I; 

• Criar estratégias de aumento da segurança de alunos e profissionais da educação 

nas dependências da escola e suas imediações; 

• Fomentar a prática do acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas na 

escola, promovendo a avaliação institucional periodicamente. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O CED 02 - RFI tem sua organização curricular respaldada pelo que preconiza a legislação 

vigente, em especial: 

• A LDB-Lei 9394/1996 em específicos artigos 23 a 32 (ciclos de aprendizagem); 

• Às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 



11 

 

 
 

• O Currículo em Movimento de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal, 

• A atual Proposta Pedagógica da Escola CEF 02 Riacho Fundo I 

• O Parecer CEDF nº 62/99 

• O anexo II da Portaria 88/ 2006- CEDF (Substitui a 62/99, no que diz respeito ao Ensino 

Fundamental séries Finais, regulamento a obrigatoriedade do ensino de Educação 

Física para o Noturno). 

• Às diretrizes pedagógicas para organização escolar do terceiro ciclo. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal 

afirma: Uma proposta curricular deve estar relacionada à missão da escola, já definida no início 

deste Projeto e, também, no que se entende por currículo. A compreensão da equipe gestora 

é de que o currículo extrapola o “fazer” pedagógico, abrangendo elementos como grade 

curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento.  

 

10. PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 
 

DIMENSÃO ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA 

A Gestão Escolar além da Gestão Pedagógica há também a Gestão das Pessoas, o 

que se faz necessário atentar para a dimensão Administrativa, sem esquecermo-nos da 

Dimensão Financeira que é a gestão dos processos materiais, físicos e dos recursos 

financeiros que possibilitarão a execução das ações programadas no PP.  

A Gestão Administrativa refere-se àqueles aspectos gerais de organização da escola, 

tais como: gerenciamento do quadro de pessoal, do patrimônio físico, da merenda e dos 

demais registros sobre a vida escolar.  

Por fim, a Gestão Financeira relaciona-se às questões gerais de captação e aplicação 

de recursos financeiros, visando sempre à sua repercussão em relação ao desempenho 

pedagógico do educando. 

O CED02 – RF I possui estrutura de alvenaria dividida em cinco blocos, nos quais estão 

dispostos: 

• 15 salas de aula; 

• 04 salas para atendimento especializado (altas habilidades e DA); 

• 01 sala para o administrativo; 

• 01 sala de coordenadores; 

• 01 sala de professores; 
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• 01 sala adaptada de recursos multifuncional; 

• 01 sala para equipe gestora 

• 01 sala para o serviço de orientação educacional; 

• 01 sala para os servidores; 

• 01 sala para mecanografia; 

• 01 sala adaptada para sala de recursos; 

• 01 sala de leitura; 

• 01 secretaria; 

• 01 pátio interno; 

• 01 quadra poliesportiva coberta; 

• 01 cantina com depósito para mantimentos; 

• 04 banheiros: sendo 02 de servidores e 02 para alunos; 

• 01 banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais. 

 

DIMENSÃO FINANCEIRA 

A Dimensão Financeira na prática escolar relaciona-se às questões gerais de captação 

e aplicação de recursos financeiros, visando sempre à sua repercussão em relação ao 

desempenho pedagógico do aluno. 

O CED02 – RF I não conta com contribuição espontânea por parte da comunidade 

escolar e até o presente momento não encontrou nenhum parceiro que nos possibilitasse a 

certeza de conseguirmos bancar despesas extras e necessárias ao bom andamento das 

atividades pedagógicas e administrativas da escola, o que resulta na maioria das vezes em 

desembolso financeiro por parte da equipe gestora, de professores e de demais servidores da 

escola. 

Para sanar este problema propomos em nossa proposta de trabalho: 

• Recursos públicos – As escolas públicas do Distrito Federal que trabalham com a 

modalidade de Ensino Fundamental, têm como fonte segura de recursos públicos provenientes 

do MEC: PDDE- Programa de Dinheiro Direto na Escolae o proveniente da SEE-DF: PDAF-

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. 

• Outras fontes de recursos - Se as escolas públicas se valessem apenas dos recursos 

repassados pelo Estado, até que a burocracia do repasse da verba pública aconteça, 

conseguiríamos fazer muito pouco. Daí a importância de entidades como a Associação de 

Pais, Alunos e Mestres — APAM — entidade com caráter jurídico próprio que além de mediar 

os gastos das escolas, uma vez que estas não possuem CNPJ, são importantes fontes de 
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arrecadação de recursos através de cessão de espaço, de organização de festas e bazares, 

além de receber contribuições pecuniárias voluntárias. 

A APAM possui conselho fiscal próprio e o dinheiro arrecadado é todo investido em 

melhorias para a escola. Por isso a colaboração de todos — que não é obrigatória — é tão 

importante para a escola. 

Período de execução: Anual 

Avaliação do processo: Mensal. 

Responsáveis pelo processo: Equipe Gestora, Conselho Escolar, APAM. 

 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Abaixo nossas ações administrativas que respalde o fazer pedagógico para melhor 

alcançarmos os objetivos e metas propostas. A saber: 

 

OTIMIZACÃO DOS SERVIÇOS DE MECANOGRAFIA 

            Com o intuito de melhorar os índices de desempenho escolar não há como ignorar a 

importância dos serviços de suporte ao processo de ensino e aprendizagem. A partir dessa 

concepção é preciso rever o funcionamento da mecanografia, setor crítico na maioria das 

escolas públicas do DF. Desta forma, realizar as manutenções preventivas e manter em 

estoque tonner, master, tinta, papel e, obviamente, evitar desperdícios. Claro que isso 

demanda gasto. O serviço, porém, deve ser tratado como prioritário e constar na planilha de 

custos da escola. O Conselho Escolar deve exigir que a mecanografia e os demais recursos 

pedagógicos funcionem para que não emperrem o trabalho docente e não interfiram na 

aprendizagem do aluno. 

Responsáveis pelo processo: Equipe Gestora, Conselho Escolar, APAM. 

 

INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA-SALA DE LEITURA E AQUISIÇÃO DE NOVOS 

TÍTULOS  

 

A biblioteca é um espaço privilegiado, em que se dá o encontro do leitor com as diversas 

formas de registro do conhecimento. É nesse espaço, também, que pode se estabelecer o 

diálogo entre indivíduos que compartilham informações, impressões, experiências. É 

importante que esse local seja agradável e ofereça condições para a interação entre os sujeitos 

e para a apropriação de informações por parte dos leitores. Quanto maiores as oportunidades 
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de diálogo, tanto melhores serão as trocas de experiências. Quanto maiores às oportunidades 

de leitura, maiores serão, também, as possibilidades de se formar leitores autônomos. 

A Sala de Leitura Caliandra possui um acervo de aproximadamente 4500 livros bastante 

diversificados, porém muitos já se encontram deteriorados seja pelo tempo, seja pelo mau uso. 

Outros títulos estão defasados e precisam ser substituídos, portanto, faz-se necessário 

pensarmos em estratégias para a recuperação do acervo da nossa biblioteca seja com 

doações, seja com aquisições de obras. 

Há a necessidade de mudar a forma de consulta e controle de empréstimos do acervo 

que ainda é manual. Para tanto há no mercado programas de administração de bibliotecas que 

atendem a esse propósito. A intenção é otimizar o tempo e aperfeiçoar o controle do acervo 

bem como possibilitar a aferição, por exemplo, de preferências de leitura para futuras 

aquisições de livros e periódicos. 

Período de execução: concluído 

Avaliação do processo: Semestral. 

Responsáveis pelo processo: Equipe Gestora (melhorias físicas, aquisição do acervo) 

e Profissionais da Biblioteca, Coordenadores Pedagógicos, Professores (indicação das 

necessidades). 

 

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA 

Durante os anos de 2020 e 2021 foram executados serviços de melhoria na unidade 

escolar. Nessa ocasião, foi possível criar um espaço moderno para que a equipe gestora 

atenda a comunidade escolar. Foram realizadas intervenções nas salas de aula para melhorar 

a iluminação natural e a ventilação. O propósito é tornar a sala de aula um ambiente adequado 

para as aulas presenciais. 

A sala dos professores passou por uma reforma para oferecer um ambiente agradável 

para os docentes. A sala dos coordenadores pedagógicos foi finalmente concluída. A sala de 

leitura passará por reforma para cumprir a sua finalidade. 

*Período de execução: 2020/2021/2022 (em execução) 

*Avaliação do processo: anual  

*Responsáveis pelo processo: SEEDF, Equipe Gestora e Parceiros da Escola. 

 

 

 

 

 



15 

 

 
 

 

10.1 PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECUSOS MULTIFUNCIONAL 

GENERALISTA 

Professoras: Anair Cipriano Oliveira e Mariana Elias Lopes Martins 

Público-alvo: estudantes com DI, DF e TGD 

INTRODUÇÃO 

O presente Plano de Ação foi elaborado em conjunto pelas professoras das Salas 
de Recursos Generalista objetivando subsidiar uma educação de qualidade aos jovens 
estudantes com deficiência desta U.E.  

A finalidade das "Ações" é desenvolver princípios que possam permitir um 
aprendizado significativo, de modo a contemplar os interesses educacionais e as mudanças 
de perspectiva que influenciam no desenvolvimento e na redefinição das necessidades 
especiais de cada discente a partir das adequações curriculares metodológicas, estudo de 
caso, planos de atendimento e projetos educacionais inclusivos. 

Dada a dimensão das ações aqui propostas, buscamos elencar estratégias para:  

o Proporcionar práticas que facilitem a aprendizagem como um todo; 

o Vivenciar o projeto VALORES como tema para esse ano de 2022: ALICE NO PAÍS 

DAS MARAVILHAS e participar ativamente através de música, dramatização, filme 

e etc.  

o Viabilizar as especificidades de cada estudante de modo a levá-los a superar as 

barreiras que os excluam do contexto de aprendizagem;  

o Valorizar positivamente os resultados que influenciam a aprendizagem;  

o Oferecer verdadeiramente uma escola inclusiva para todos.  

o O trabalho na Sala de Recursos Generalista a ser realizada no CED 02 RF-I constitui 

grande desafio que envolve diferentes graus de responsabilidade, 

comprometimento, investimento e trabalho que não se limita apenas às ações 

descritas neste documento.  

o Porém vale ressaltar que, este plano de ação possibilitará a garantia dos direitos 

educacionais do corpo discente desta escola.  

 

JUSTIFICATIVA 

O Plano de Ação da sala de Recursos Generalista desta Unidade de Ensino tem 
como principal foco a construção do conhecimento como caminho para o desenvolvimento, 
a inclusão e a inserção participativa dos estudantes na sociedade.  

Para tanto, as ações constituem-se em meios para este fim, devendo ser 

apresentadas aos alunos de forma objetiva e criativa.  

Assim, o trabalho pedagógico da Sala de Recursos Generalista prioriza a 

coletividade, o direito à diversidade, o respeito à vida e valores como generosidade, 

solidariedade e compromisso, premissas estas que garantem ao e estudante NEE o acesso 

a participação e permanência na escola regular inclusiva.  
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OBJETIVO GERAL  

Auxiliar os docentes, equipe gestora e comunidade escolar, por meio da atuação do 
AEE, no decorrer do ano letivo de 2022 assegurando a importância do processo de inclusão 
na sociedade, da acessibilidade   e da   formação dos estudantes NEE como um todo.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas. 

• Complementar a formação do estudante, visando a sua autonomia para o uso de 

ferramenta da educação mediada por tecnologia ou a entrega de material impresso. 

• Organizar o atendimento educacional especializado considerando as peculiaridades de 

cada estudante. Podendo necessitar de atendimentos diferenciados.  Atender aos 

estudantes em pequenos grupos, se suas necessidades forem comuns a todos. 

• Manter comunicação pelo AVA e/ou pela central de atendimento no período de trabalho 

remoto, e o atendimento será realizado através de WhatsApp, vídeo chamada, 

plataforma google sala de aula e meet, de acordo com a realidade de cada estudante. 

• Apoiar os professores regentes nas adequações curriculares; interagindo virtualmente 

com os professores, a fim de sanar dúvidas e necessidades dos estudantes, 

possibilitando ao professor a escolha de estratégias de ensino e aprendizagem. 

• Auxiliar os estudantes nas atividades impressas e nas atividades da plataforma, 

elaborada pelos professores regentes, fazendo o papel de mediador.  

   

METODOLOGIA  

• O atendimento será ofertado aos estudantes conforme o Plano Interventivo Individual 

Bimestral (PIBI), o professor do AEE deverá ofertar 5 atendimentos   diários de 50 

minutos, em 3 dias da semana, por turno. 

• Cada estudante deve receber de 2 atendimentos de 50 minutos por área, distribuídos 

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

• As avaliações serão sempre continuas. 
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OBJETIVO  AÇÃO  RESPONSÁVEL  
 

1. Analisar e sondar os 
laudos e diagnósticos 
dos estudantes no I-
educar e dossiê dos 
mesmos. 

 

 

 

2. Socialização dos 

estudantes NEE nesse 

período de isolamento.  

 

 

 

 

3.Orientação sobre 

SIGLAS e o 

diagnóstico de cada 

estudante que se 

encontra na listagem 

de   ENEE na escola 

nesse ano de 2022. 

 

4. Promover a Semana 

da Educação Inclusiva.  

 

5.Desenvolver o    

Atendimento 

Educacional 

Especializado (AEE) 

 

 
6. Articular e divulgar o 
Dia de Luta Da Pessoa 
com Deficiência. 
 

7. Apoiar os 

professores regentes e 

garantir a realização 

das Adequações 

Curriculares para 

todos os estudantes 

NEE. 

 

 

 

 

 

 

✓ Fazer o levantamento de 

todos os estudantes, elaborar 

uma lista e apresentar aos 

professores através do grupo de 

WhatsApp, drive e no mural da 

sala dos professores no google 

sala de aula. 

 

✓ Oferecer aos estudantes 

a participação nas aulas 

síncronas para que ocorra 

interação entre professor e 

estudante. NEE.  

Atividades em grupo via meet 

para interação entre estudantes 

da SR. 

 
✓  Promover atividades 

com os professores da U.E. 

com temáticas relacionadas aos 

ENEE nas coordenações. 

 
 

✓ Sensibilizar e envolver toda a 

escola na conscientização e Promoção 

da Educação Inclusiva através de 

palestras. 

 

✓ O atendimento 
acontecerá de acordo com o 
Plano Interventivo Individual 
Bimestral (PIBI) para cada 
estudante. 
 

✓ Palestras, elaboração de folder, 
debates, trocas de experiências, dentre 
outras.  
 
 
✓ Apresentar o documento para 

os professores e trazer as informações 
iniciais dos estudantes. Orientar o 
preenchimento e elaboração de 
estratégias das Adequações 
Curriculares visando atender as 
especificidades dos estudantes. Obs.: 
Serão oferecidos para todos os 
estudantes NEE a participação na 
plataforma e também o material 
impresso. 
 

 

Professores da SRG, 

família do estudante e 

todo corpo docente. 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora, SOE, 

SEAA, professores e 

SRG. 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora, SOE, 

SEAA professores e SRG. 

 

 

 

 

 

 

Equipe gestora, 

coordenadores 

professores e SRG. 

 

 

Professor da SRG, 

estudante e família. 

 

 

 

 

Equipe Gestora, SOE, 

SEAA professores e SRG. 

 

Equipe Gestora, 

professores e professores 

da SRG. 
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OBS: As atividades previstas neste Plano de Ação Pedagógico da sala de recursos generalista 

do CED 02 RF I, serão realizadas no decorrer do ano letivo de 2022, constando as ações nos 

planos bimestrais, salientando que há ações que pela especificidade as destinam a serem 

realizadas no decorrer de todo o ano letivo. 

 
 

10.2 PLANO DE AÇÃO DO AEE - ALTAS HABILIDADES EXATAS 
 

 

Dimensões de atuação: Institucional/Pedagógica/Familiar/ social. 

Cronograma: durante o ano letivo 

 

Objetivo Geral 

 

Viabilizar a suplementação curricular para que os estudantes explorem áreas de interesse, 

aprofundem conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas à 

criatividade, à resolução de problemas e ao raciocínio lógico. Proporcionar nesses espaços o 

desenvolvimento de habilidades sócio emocionais, de motivação, de aquisição de 

conhecimentos referentes à aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa e de 

desenvolvimento de projetos. 

 

 

 

 

 

8. Interagir com os 

professores a fim de 

sanar dúvidas e 

dificuldades do 

estudante. 

 

9. Atuar em articulação 

como intermediário 

nas novas demandas, 

no âmbito pedagógico. 

 

10. Vivenciar e garantir 

a participação dos 

estudantes em todas 

as atividades 

desenvolvidas na 

escola. 

✓ Participação dos conselhos de 
classes. 

 

 
 
✓ Participar das reuniões de pais 

e atividades nos dias temáticos. 
 
 
✓ Participar ativamente dos 

projetos desenvolvido na U.E. 
 

 

Equipe Gestora, SOE, 

SEAA professores e SRG. 

 

 

 

 

Equipe Gestora, SOE, 

SEAA professores e SRG. 

 

 

Professor da SRG, 

estudante e família. 
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Objetivos Específicos Ações Integração 

Realizar encontro com os pais para 
devolutiva das avaliações e planejamento 
das ações futuras;  
• Estimular a realização da matricula na 
sala de recursos;  
• Buscar estabelecimento de parceria com 
universidades para viabilizar a 
participação de estagiários como 
colaboradores no desenvolvimento dos 
projetos e estudos dos alunos;  
• Buscar parcerias com outros órgãos para 
conseguir recursos materiais e humanos 
no sentido de desenvolver o trabalho na 
sala de recursos;  
• Montar um quadro com dados de 
possíveis colaboradores voluntários;  
• Realizar encontro geral com alunos para 
definição de projetos e estudos 
independentes que serão desenvolvidos 
bem como definição de dias e horários de 
trabalho na sala de recursos; 
• Proporcionar momentos de troca e 
socialização com demais alunos e 
comunidades escolar, dos conhecimentos 
desenvolvidos através de oficinas, 
encontros, exposições, palestras, 
apresentações e outros;  
• Realizar encontro geral que favoreçam a 
convivência, socialização e 
enriquecimento dos alunos;  
• Realizar encontros com os pais para 
trabalhar assuntos de interesse dos 
mesmos e que visem o desenvolvimento, 
convívio e realização dos alunos e de seus 
familiares;  
• Viabilizar a construção e execução do 
projeto pessoal de cada aluno a partir de 
suas necessidades e interesses;  
• Proporcionar ampliação e 
aprofundamento dos conteúdos através de 
atividades exploratórias de temas que 
extrapolam o currículo regular, 
favorecendo a participação em 
experiências de aprendizagem diversa das 
que o currículo apresenta; 
• Participar de programas de apoio 
especializado, de natureza pedagógica, 
para suplementar o atendimento 
educacional em classe comum; 
• Proporcionar ambiente estimulador, que 
favoreça o desenvolvimento e a expansão 
de suas habilidades, tanto quanto a 
ampliação de seus interesses; 

- Atendimentos semanais na Sala 
de Recursos Específica 
 
- Projeto: “OBA” Olímpiada 
Brasileira de Astronomia na 
escola 
 
- Projeto: “Robótica na escola” 
 
- Participação em Eventos e 
Feiras de Ciências na EU onde a 
sala de recursos funciona e em 
outras UE’s para divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos pelos 
estudantes na Sala de Recursos 
Específica de Altas Habilidades/ 
Superdotação.  
 
- Comemoração do Dia Do 
Superdotado 
 
- Estimulação de descobertas 
através da pesquisa e 
contextualizar quando necessário 
para conhecimento do estudante. 
 
- Desenvolver palestra, reunião e 
oficina com pais, filhos e 
professores do ensino regular.  
 
- Uso de softwares livres (ou de 
baixo custo) que estimulem o 
pensamento matemático e a 
linguagem de programação 
visando estimular a descoberta 
por parte do estudante 
 
- Desenvolvimento de projetos na 
área de interesse do aluno que 
estão correlacionados à 
Matemática 
 
 
- Projeto Caça-Talento: 
descobrindo talentos na escola  
 
 
 
 

 

 
- Oportunizar aos 
estudantes à 
construção dos jogos 
relacionados aos 
temas estudados. 
 
 
- Envolvimento dos 
estudantes com Altas 
Habilidades 
Superdotação; 
professores da Sala 
de Recursos 
Específica e 
professores da Sala 
Comum. 
 
 
- Confecção de 
painéis, vídeos e 
slides da produção 
dos estudantes e 
temas relacionados a 
Altas Habilidades/ 
Superdotação. 
 
 
 
 
- Envolvimento dos 
pais, Sala de 
Recursos, Itinerância 
e gestão da escola. 
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10.3 PLANO DE AÇÃO DO AEE - ALTAS HABILIDADES HUMANAS E 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Disciplinas: Ciências Humanas e Língua Portuguesa 

Professora: MARLI BARBOSA DOS SANTOS 

Duração: ao longo do ano letivo 

 
Objetivo Geral 

Viabilizar a suplementação curricular para que os estudantes explorem áreas de interesse, 

aprofundem conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas à 

criatividade, a autonomia e independência, desenvolver habilidades, estimular atividades de 

• Oportunizar a convivência criativa, 
atividades cientificas, tecnológicas, 
artísticas, de lazer e desporto, que 
congreguem grupos similares, sendo 
estimulado e motivado por programas de 
enriquecimento, como projetos de 
pesquisa, visitas (PLANETÁRIO DE 
BRASÍLIA, CCBB, CAIXA CULTURAL, 
MUSEU DOS CORREIOS, MUSEU DA 
IMPRENSA, e etc.), viagens e programas 
comunitários;  
• Incentivar a participação em olímpiadas 
e competições de conhecimento tais 
como: OBMEP, OBA, OLÍMPIADA DE 
ROBÓTICA E ETC. 
 • Favorecer a reflexão, objetivando criar 
condições de saber lidar com a diferença 
entre seu potencial e o potencial dos 
outros indivíduos;  
• Desenvolver atividades criativas 
promovendo habilidades de liderança e 
comunicação;  
• Propor o modelo de aprendizagem 
experimental, no qual possa vivenciar 
situações reais de aprendizagem, 
proporcionando experiência pratica do que 
esta sendo teorizado;  
• Proporcionar atividades que favoreçam o 
desenvolvimento intelectual e cognitivo por 
meio de jogos que promovam a atenção, 
concentração, rapidez de pensamento, 
onde possa participar ativamente 
observando, discutindo, refletindo, 
operando, transformando, argumentando e 
elaborando hipóteses; 
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planejamento, estimular diferentes formas de pensamento e oferecer estratégias que favoreça 

o posicionamento crítico e avaliativo. 

Proporcionar nesses espaços o desenvolvimento de habilidades sócio emocionais, de 

motivação, de aquisição de conhecimentos referentes à aprendizagem de métodos e técnicas 

de pesquisa e de desenvolvimento de projetos. 

 

Justificativa 

O fundamento institucional do atendimento na Sala de Recursos Específica de Altas 

Habilidades/Superdotação é o de promover a suplementação didático-pedagógica através de 

atividades de Enriquecimento Curricular Tipo I, II, III. Seguindo a orientação de atendimento 

pela modulação de turmas de no máximo 36 estudantes distribuídos em três turmas no 

matutino, e três turmas no vespertino, com um encontro semanal no contra turno para o aluno 

do regular. 

 

Dimensões de atuação: Institucional/Pedagógica/Familiar/ social. 
 

Objetivos Específicos Ações Integração 

Realizar encontro com os pais para 
devolutiva das avaliações e planejamento 
das ações futuras;  
• Estimular a realização da matricula na 
sala de recursos;  
• Buscar estabelecimento de parceria com 
universidades para viabilizar a 
participação de estagiários como 
colaboradores no desenvolvimento dos 
projetos e estudos dos alunos;  
 
 
 
 

- Atendimentos semanais na 
Sala de Recursos Específica 
- Participação em Eventos e 
Feiras de Ciências na EU 
onde a sala de recursos 
funciona e em outras UE’s 
para divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos 
pelos estudantes na Sala de 
Recursos Específica de Altas 
Habilidades/ Superdotação 

 
- Oportunizar aos 
estudantes à construção 
dos jogos relacionados 
aos temas estudados.  
 
- Envolvimento dos 
estudantes com Altas 
Habilidades 
Superdotação; 
professores da Sala de 
Recursos Específica e 
professores da Sala 
Comum. 
 

 
• Buscar parcerias com outros órgãos 
para conseguir recursos materiais e 
humanos no sentido de desenvolver o 
trabalho na sala de recursos;  
• Montar um quadro com dados de 
possíveis colaboradores voluntários;  
• Realizar encontro geral com alunos para 
definição de projetos e estudos 
independentes que serão desenvolvidos 
bem como definição de dias e horários de 
trabalho na sala de recursos; 

 
- Comemoração do Dia Do 
Superdotado (11/11). 
- Estimulação de 
descobertas através da 
pesquisa e contextualizar 
quando necessário para 
conhecimento do estudante. 
- Desenvolver palestra, 
reunião e oficina com pais, 
filhos e professores do 
ensino regular.  
-Desenvolvimento de 

 
- Envolvimento dos pais, 
Sala de Recursos, 
Itinerância e gestão da 
escola. 
 
- Viabilizar a construção e 
execução do projeto 
pessoal de cada aluno a 
partir de suas 
necessidades e 
interesses; 
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• Proporcionar momentos de troca e 
socialização com demais alunos e 
comunidades escolar, dos conhecimentos 
desenvolvidos através de oficinas, 
encontros, exposições, palestras, 
apresentações e outros;  
• Realizar encontro geral que favoreçam a 
convivência, socialização e 
enriquecimento dos alunos;  
• Realizar encontros com os pais para 
trabalhar assuntos de interesse dos 
mesmos e que visem o desenvolvimento, 
convívio e realização dos alunos e de 
seus familiares;  
 
• Viabilizar a construção e execução do 
projeto pessoal de cada aluno a partir de 
suas necessidades e interesses;  
• Proporcionar ampliação e 
aprofundamento dos conteúdos através 
de atividades exploratórias de temas que 
extrapolam o currículo regular, 
favorecendo a participação em 
experiências de aprendizagem diversa 
das que o currículo apresenta; 
• Participar de programas de apoio 
especializado, de natureza pedagógica, 
para suplementar o atendimento 
educacional em classe comum; 
• Proporcionar ambiente estimulador, que 
favoreça o desenvolvimento e a expansão 
de suas habilidades, tanto quanto a 
ampliação de seus interesses; 
• Oportunizar a convivência criativa, 
atividades cientificas, tecnológicas, 
artísticas, de lazer e desporto, que 
congreguem grupos similares, sendo 
estimulado e motivado por programas de 
enriquecimento, como projetos de 
pesquisa e visitas (PLANETÁRIO DE 
BRASÍLIA, CCBB, CAIXA CULTURAL, 
MUSEU DOS CORREIOS, MUSEU DA 
IMPRENSA, ZOOLOGICO, EDITOR DE 
JORNAL, EMBRAPA, TORRE DE TV, 
TETRO CAESB. etc.), viagens e 
programas comunitários;  
• Incentivar a participação em  concursos 
e competições de conhecimento tais 
como: CONCURSOS DE REDAÇÃO, 
POESIA, SOLETRAÇÃO, SARAU DE 
LEITURAETC. 
 • Favorecer a reflexão, objetivando criar 
condições de saber lidar com a diferença 
entre seu potencial e o potencial dos 
outros indivíduos;  

projetos na área de interesse 
do aluno que estão 
correlacionados à Leitura, 
Produção e Interpretação de 
Textos de variados gêneros. 
-Promover atividades que 
favoreçam o 
desenvolvimento intelectual 
e cognitivo por meio de jogos 
que promovam a atenção, 
concentração, rapidez de 
pensamento, onde possa 
participar ativamente 
observando, discutindo, 
refletindo, operando, 
transformando, 
argumentando e elaborando 
hipóteses; 
 
- Projeto Caça-Talento: 
descobrindo talentos na 
escola nas áreas especificas 
em História, Geografia, 
Literaturas e Produção 
cultural ao longo dos 
séculos. 
- Confecção de painéis, 
vídeos e slides da produção 
dos estudantes e temas 
relacionados a Altas 
Habilidades/ Superdotação. 
-Favorecer a reflexão 
através de filmes, vídeos e 
textos, objetivando criar 
condições de saber lidar com 
a diferença entre seu 
potencial e o potencial dos 
outros indivíduos; 
 
- Fazer leituras de mapas, de 
imagens, de dados e de 
documentos de diferentes 
fontes de informação, de 
modo a interpretar, analisar 
e relacionar informações 
sobre o espaço geográfico e 
as diferentes paisagens 
(naturais e antrópica); 

- Construir linha do tempo, 
de fatos histórico para 
melhor compreensão do 
passado e presente. 

_ Estimular a análise e a 
crítica, pela aplicação do 
método dialético na análise 

-Proporcionar ambiente 
estimulador, que favoreça 
o desenvolvimento e a 
expansão de suas 
habilidades, tanto quanto 
a ampliação de seus 
interesses; 
 
- Garantir aos alunos o 
desenvolvimento das 
capacidades cognitivas e 
contribuir para formação 
da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico; 
 
- Promover através do 
estudo da Língua 
Portuguesa e das 
Ciências sociais, que o 
estudante tenha acesso à 
informação, produza 
conhecimento e articule 
os diversos campos do 
saber. 
 
- Favorecer, através de 
uma visão cultural e 
literária, uma abordagem 
interdisciplinar, com 
contextualização dos 
fatos e dos significados. 
 
 

 

- Perceber o modo de 
pensar filosófico e 
sociológico; 
contextualizando esses 
conhecimentos nas 
esferas sociais, política, 
ética e cultural; 

 

- Posicionar-se diante de 
fatos presentes, a partir 
da interpretação de suas 
relações com o passado; 

 

- Relativizar as diversas 
concepções de tempo e 
as diversas formas de 
periodização do tempo 
cronológico, 
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• Desenvolver atividades criativas 
promovendo habilidades de liderança e 
comunicação;  
• Propor o modelo de aprendizagem 
experimental, no qual possa vivenciar 
situações reais de aprendizagem, 
proporcionando experiência pratica do 
que esta sendo teorizado;  
• Proporcionar atividades que favoreçam 
o desenvolvimento intelectual e cognitivo 
por meio de jogos que promovam a 
atenção, concentração, rapidez de 
pensamento, onde possa participar 
ativamente observando, discutindo, 
refletindo, operando, transformando, 
argumentando e elaborando hipóteses; 
 

dos fatos históricos, 
incentivando a produção, 
pelos alunos, de trabalhos 
individuais e coletivos: 
textos, murais, cartazes, 
leitura e reprodução de 
imagens, quadros 
cronológicos, mapa mental, 
maquetes etc.; pela 
elaboração de resenhas de 
textos, livros e filme, como 
meios para trabalhar temas 
de seu interesse; 

- Promover estudos de 
campo que possibilitem uma 
maior concretude daquilo 
que foi teoricamente 
discutido em sala de aula; 
por excursões a locais 
históricos do Distrito Federal, 
visitas a sedes de 
movimentos sociais, bairros 
ou comunidades; por 
entrevistas com pessoas que 
viveram ou são estudiosas 
de determinados períodos da 
história nacional ou local; por 
visitas a museus. 

reconhecendo-as como 
construções culturais e 
históricas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  ¹Elaboração: Suêna Mary D. Santos/Coordenação de Educação Especial-2014 

 

10.4 PLANO DE AÇÃO DO AEE – ALTAS HABILIDADES TALENTO 

ARTÍSTICO 

 

Professora: Alice Buchheister 

Duração: ao longo do ano letivo 

 

Objetivo Geral: Observar, identificar e atender alunos com potencial para altas 
habilidades/superdotação na área de talento artístico oportunizando a construção de um 
processo de aprendizagem com vistas ao pleno desenvolvimento de suas 
potencialidades. Desta forma, disponibilizar recursos didáticos e pedagógicos para 
atender aos desafios acadêmicos e sócio-emocionais específicos destes alunos, com 
espaço para apoio pedagógico aos professores e orientação às famílias. 
 
Justificativa: atender às necessidades educacionais diferenciadas dos alunos com 
AH/SD, sejam elas acadêmicas, intelectuais, emocionais ou sociais, oferecendo recursos 
e oportunidades de aprendizado que cultivem seus interesses e promovam o 
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desenvolvimento de suas habilidades. Através do atendimento especializado de boa 
qualidade pretende-se desenvolver estudantes mais satisfeitos academicamente e 
entusiasmados com as propostas curriculares, bem como, mais ajustados social e 
emocionalmente. Além disso, “os alunos superdotados têm muito a contribuir para o 
futuro bem-estar da sociedade, desde que seus talentos sejam desenvolvidos 
plenamente durante sua educação formal”. 
 
Dimensões de atuação: Individual/Institucional/Pedagógica/Familiar/Social. 

Período: Ano letivo de 2022 – Atendimento Remoto. 

 

Objetivos Específicos Ações 

Acompanhar e estimular a produção 
artística individual. 

• Manutenção de contato com os alunos 
através dos meios remotos possíveis 
(celular, Whatsapp, plataforma Google e 
Meet); 

• Realização de encontros virtuais semanais 
com apresentação de temas ou assuntos a 
serem explorados; 

• Promoção de “lives” com artistas convidados 
ou parceiros pedagógicos; 

• Interação via Whatsapp com os grupos de 
alunos, responsáveis e professores; 

• Entrega de material didático/artístico e 
sketchbooks para produção artística; 

• Orientações para pesquisas individuais de 
assuntos de interesse. 

Promover a reflexão sobre temas e 
assuntos atuais. 

Oportunizar a experimentação de 
novas técnicas artísticas. 

Estimular o espírito solidário e 
colaborativo em tempos de Covid-19. 

Oportunizar espaços de diálogo e 
troca de vivências para promover 
autoconfiança e bem estar pessoal. 

Oferecer apoio pedagógico e 
emocional frente aos desafios do 
isolamento social e ensino remoto. 

 

10.5 PLANO DE AÇÃO DO AEE – DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

PROFESSORAS: ALYNE DAYANE PACIFICO SOUSA 

                             CHRISTIANE FREITAS MELO DE SOUZA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Ação foi elaborado em conjunto pelas professoras das Salas de 

Recursos Deficiência Auditiva- DA, professores regentes e direção objetivando subsidiar 

uma educação de qualidade aos jovens alunos com Deficiência Auditiva.  

A finalidade das "Ações" é desenvolver princípios que possam permitir um aprendizado 

significativo, de modo a contemplar os interesses educacionais e as mudanças de 

perspectiva que influenciam no desenvolvimento e na redefinição das necessidades 
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especiais de cada discente a partir das adequações curriculares metodológicas, estudo de 

caso, Planos de atendimento e projetos educacionais inclusivos. 

Dada a dimensão das ações aqui propostas, buscamos elencar estratégias que: 

• Proporcionem práticas que facilitem a aprendizagem como um todo;  

•  Viabilizem lidar com a especificidade de cada aluno de modo a levá-los a superar as    
barreiras que os excluam do contexto de aprendizagem; 

• Tratar positivamente os resultados que influenciam a aprendizagem; 

• Melhor proporcionar uma escola inclusiva para todos. 

O trabalho nas Salas de Recursos a serem realizados no CED 02 RF-I constitui grande 

desafio que envolve diferentes graus de responsabilidade, comprometimento, investimento 

e trabalho que não se limitam apenas às ações descritas neste documento. Porém vale 

ressaltar que, este plano de ação possibilitará a garantia dos direitos educacionais do corpo 

discente desta escola. 

 

OBJETIVO GERAL 

Auxiliar no desenvolvimento do aluno com deficiência auditiva, por meio da aprendizagem 

científica, da acessibilidade e da inclusão na sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Capacitação de professores, servidores e alunos em Libras, proporcionado a inclusão 

efetiva do aluno surdo/D.A 

• Garantir que os direitos dos alunos sejam respeitados, com relação as adequações 

curriculares metodológicas e ao seu empoderamento, garantindo a sua participação em 

decisões que lhe digam respeito. 

• Realizar formação continuada junto aos professores, sobre a deficiência dos alunos, 

adequações curriculares e o papel do AEE. 

• Promover a inclusão dos alunos ANEE's com alunos sem deficiência, por meio de 

atividades pedagógicas a fim de que esta interação resulte no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal. 

• Buscar parceria com empresas a fim de que os alunos com idade avançada sejam 

inseridos no mercado de trabalho. 

• Disponibilizar recursos tecnológicos aos alunos, como acesso a computadores, redes 

de relacionamentos, e-mails, facebook, instagram, whatsap e outros a fim de que interajam 

com outras pessoas e desenvolvam atividades escritas e de raciocínio por meio do uso 
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destas ferramentas. 

• Complementar os estudos referentes aos conhecimentos construídos nas classes 

comuns. 

• Promover o aprendizado da Libras para o estudante que optar pelo seu uso. 

• Promover situações contextualizadas e passeios socioculturais, levando-os a se 

relacionarem em ambientes diversos, buscando melhor oportunidade de socialização e 

aprendizagem; 

• Utilizar as tecnologias da informação e da comunicação para a aprendizagem da Libras 

(como primeira língua) e da Língua Portuguesa (como segunda língua). 

JUSTIFICATIVA 

O Plano de Ação das salas de Recursos D.A, desta Unidade de Ensino tem como principal 

foco a construção do conhecimento como caminho para o desenvolvimento e inserção 

participativa dos alunos na sociedade. 

Para tanto, as ações constituem-se em meios para este fim, devendo ser apresentadas aos 

alunos de forma objetiva e criativa. 

Assim, o trabalho pedagógico das duas Sala de Recursos D.A, prioriza a coletividade, o 

direito à diversidade, o respeito à vida e valores como generosidade, solidariedade e 

compromisso, premissas estas que garantem ao aluno com NEE, o  acesso, a participação 

e permanência  na escola regular inclusiva 

 

POPULAÇÃO BENEFICIADA  

•Alunos do Centro Educacional 02 do Riacho Fundo I da Sala de Recursos de Deficiência 

Auditiva e demais da unidade supracitada. 

•Alunos Surdos da CRENB do 6º ano - 9º ano e Ensino Médio, uma vez que a sala de DA 

é pólo na CRE-NB. 

ATENDIMENTO 

O atendimento será ofertado aos alunos ANEEs, no diurno, conforme plano e horário de 

atendimento individual, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 12:00 horas para 

os alunos matriculados no turno vespertino, e das 14:00 às 18:00 horas para os alunos 

matriculados no turno matutino. 

 

METODOLOGIA 

Na sala de recursos, o aluno é atendido individualmente ou em pequenos grupos, com 
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atendimento realizado sempre no turno contrário ao horário de aula. As avaliações são 

realizadas pelos mesmos, nas salas de aula regulares, tendo a opção de terminá-las, em 

turno contrário, nas salas de recursos, caso tenham dificuldades para a leitura. O 

planejamento das aulas é individualizado, observando as particularidades/necessidades de 

cada aluno. 

 

10.6 PLANO DE AÇÃO DO SEAA 
 
Profissionais do SEAA: Psicólogo Vinícius de Oliveira Mota 
Etapas da Educação Básica de Atuação: Dos 6º Anos aos 9º Anos, Classe Especial e 
EJA 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

• O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um 
serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais 
com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o 
aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como 
colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, 
viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

 

• Neste momento de transformações ressaltamos a importância da consolidação da 
atuação institucional do SEAA, com ênfase na assessoria e acompanhamento ao processo 
de ensino e aprendizagem. O objetivo do SEAA, nesse momento, em conjunto com os 
demais atores da unidade escolar, é contribuir com o mapeamento, a construção e 
adequação de um novo espaço de aprendizagens. É de suma importância a presença 
do SEAA junto à sua UE para repensar os projetos mais adequados à realidade da sua 
“nova escola”, a troca de materiais e informações com os professores de maneira a 
favorecer e facilitar a nova mediação com os estudantes, bem como as ações de 
acolhimento à comunidade escolar. 
 

INTRODUÇÃO 
 

• Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação das equipes de 
SEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao 
acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas preventiva, 
institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas 
da instituição educacional. 
 

• O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a 
prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas orientações 
legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do 
MEC. 
 

• Dentro do contexto de atuação remota, pauta-se pelos documentos: Gestão Estratégica 



28 

 

 
 

para a Realização das Atividades Pedagógicas não Presenciais na Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal; Plano de Gestão de Pessoas da SUGEP; Portaria 133/2020; Circular nº 
137/2020, Circular nº 141/2020 com o Plano de Ação e Guia de Acolhimento à Comunidade 
Escolar e Circuar nº 16/2020 da SINOVA. 

 

• Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o 
planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 2022, pela equipe do 
SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais sejam: 1º dimensão 
- Mapeamento Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao trabalho coletivo da equipe 
escolar; 3º dimensão - Acompanhamento do processo de ensino- aprendizagem dos 
alunos. Considerando o ensino remoto neste ano letivo. 
 

• Este plano de ação da EEAA – Anos Finais, está sujeito a alterações, conforme 
adaptações e ajustes no decorrer de sua implementação, por suas especificidades e 
pioneirismo. 
 

• A Portaria nº 39 de 09 de março de 2012, resolve designar em seu art 8º, inciso III: 

 
“(...) um pedagogo e um psicólogo por Coordenação Regional de Ensino, para compor o 
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem para estudantes do Ensino Fundamental 
séries/anos finais, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, que serão lotados em 
um CED ou CEM.” 

 
DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

Ações voltadas à mobilização dos diferentes seguimentos da comunidade escolar 
(gestão, serviços de apoio, professores, profissionais colaboradores, pais, 
responsáveis, comunidade escolas) 
 
Período: Durante todo o ano letivo, enquanto durar o ensino remoto. 
Envolvidos: EEAA, Direção da Escola, Orientadoras Educacionais, Professores, 
Administrativo, Limpeza e Conservação, Comunidade. 
 

Metas Estratégias 

 
Mapeamento 
Institucional 
Professores 
 
 
 
 
 

Mapeament 
Institucional 
Estudantes 

 
Mapeamento 
Institucional Família 

 
Mapear, colaborando com a Equipe Gestora e demais serviços de 
apoio, entre os profissionais da UE, o acesso à internet, a 
dispositivos eletrônicos e as plataformas oficiais da SEE. Mapear 
também as dificuldades e o domínio dos 
profissionais relativos aos recursose ferramentas digitais, por meio 
de formulários virtuais, atuar como facilitador, apontando 
estratégias e sugerindo tutoriais. 
 
Colaborando com a equipe gestora e demais Serviços de Apoio, os 
estudantes quanto à acessibilidade à internet, à dispositivos 
eletrônicos e às plataformas oficiais da SEE. Mapear também as 
dificuldade e o domínio dos estudantes relativos os recursos e 
ferramentas digitais, considerando cada etapa de ensino. 
 
Auxiliar as famílias no mapeamento das redes de apoio da 
comunidade (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, ONGs, 
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organizações parceiras) em assistência social. Mapear canais 
virtuais mais efetivos para comunicação com a 
família/comunidade, estabelecendo diálogo aberto e auxílio com as 
eventuais dificuldades de compreensão e/ou de resolução das 
atividades propostas pelos professores e de acesso à plataforma, 
colaborando com a Equipe gestora, demais serviços de apoio e 
professores regentes. 

 

REFERÊNCIAS: 

Cartilha Psicologia Escolar em Tempos de Crise Sanitária Pandemia COVID 19 – CRP 
15 – Alagoas – 2020 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – Regional de Santa Maria – DF – 
Atuação do SEAA no Contexto não Presencial – 2020. 

Site Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal: 
http://www.educacao.df.gov.br/circular-n-o-172-2020-see-subeb/  

 

10.7 PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:  

Turno: Matutino 

Turno: Matutino/Vespertino 

 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) 

- Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando 

suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos 

Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve 

partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico 

- PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser 

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e 

escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

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

• Estimular a autoestima dos alunos; 

• Proporcionar momentos de diálogos, reflexões e socialização na turma; 

• Incentivar atividades para melhorar a motivação e autoestima. 

http://www.educacao.df.gov.br/circular-n-o-172-2020-see-subeb/
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CIDADANIA - Metas: 

• Valorizar a democracia, estimular os alunos para o exercício da cidadania e a 

formação de uma conduta ética e solidária no convívio familiar e social. 

 

CULTURA DE PAZ - Metas: 

• Contribuir para a promoção da cultura da paz nas pessoas, na família, na 
comunidade e na sociedade, estimulando o aluno para que se empenhe na 
construção da justiça social para que ela seja um dos pontos de garantia de 
segurança e paz para todos; 

• Estimular a erradicação da violência no ambiente escolar, sugerindo atitudes que 

promovam a conscientização de paz, para além dos muros da escola, de forma que 

os alunos se tornem multiplicadores de uma cultura de paz. 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS - Metas: 

• Estimular os alunos a: 

✓ Lidar consigo mesmo: autopercepção, autoestima, resiliência; 

✓ Lidar com os outros: comunicação, relacionamentos; 

✓ Lidar com os desafios: criar estratégias, escolhas socialmente responsáveis. 

 

ENSINO/APRENDIZAGEM : 

● Conscientizar sobre a importância dos hábitos de estudos; 

● Incentivar os alunos propondo atividades e dicas práticas sobre hábitos de 
estudos e autoconhecimento; 

● Contribuir para o desenvolvimento da vida escolar do aluno; 

● Colaborar no processo de ressignificação do papel da escola na trajetória de 

vida dos estudantes em defasagem idade ano. 

INCLUSÃO DE DIVERSIDADES: 
● Valorizar a diversidade presente no ambiente escolar; 
● Reconhecer a existência de exclusão no ambiente escolar a partir da reflexão 

sobre diversidades. 

INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA: 

● Contribuir para o vínculo entre a família e a escola; 
● Acolher os pais ou responsáveis, oferecendo informações e compartilhando 

conhecimentos que favoreçam o processo educativo em parceria. 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: 

● Fazer a escuta ativa, não só dos estudantes, mas de todo o corpo escolar; 
● Mediar conflitos entre alunos, professores e pais, para que o problema se resolva 

da melhor forma possível. 

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO USO INDEVIDO DE DROGAS: 

● Ampliar o conhecimento sobre as drogas em geral; 
● Orientar sobre as consequências e os efeitos negativos para a saúde. 
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PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL: 

● Estimular o entendimento e a participação política dos estudantes, o 

protagonismo juvenil, a consciência democrática e a vivência cidadã (criação 

do Grêmio Estudantil, eleição e acompanhamento do(s) representante(s) de 

turma(s) e Conselho de Classe Participativo). 
 

TRANSIÇÃO: 
 

● Acolher os estudantes vindos de outras escolas, ajudando-os no processo de 
adaptação em relação ao ensino, aprendizagem, espaço físico, materiais etc; 

● Promover momentos de adaptação dos alunos recém-chegados do 5º ano para 
o 6º ano, e possibilitar avanços na aprendizagem de conhecimentos, na postura 
do estudante quanto ao desenvolvimento de habilidades necessárias à 
socialização e na construção de cidadãos com valores e ética. 

 
Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: Avaliação será realizada de 
maneira formativa, a fim de garantir a participação ativa dos alunos na sala virtual ou presencial; 
Formulários de participação dos alunos e a opinião deles sobre o tema abordado; Feedback e 
observação. 

 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

EIXO DE 
AÇÃO 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Ed. DH e 

Cidadani a 

Ed. 

Diversid. 

Ed. 

Sustent. 

 
 
 

Autoestima 

   
 
 

X 

Promover encontros virtuais ou 

presenciais, em articulação com a 

unidade escolar e com os alunos 

para fortalecer a autoestima. 

Realização de ações integradas com 

os professores. Acolher, ouvir, 

aproximar-se e desenvolver uma 

relação de confiança com o estudante. 

 
 
 

Estudantes 

 
 
 

Anual 

 
 
 

Cidadania 

 
 
 

X 

  

Desenvolver atividades/projetos em 

parceria com os professores que 

incentivem o protagonismo juvenil, a 

cultura democrática, a vivência 

cidadã que favoreçam a 

transformações sociais, no meio em 

que o aluno está inserido. 

 
 
 

Estudantes 

 
 
 

Anual 

Cultura da paz X X X 

Articular em parceria com a 

escola palestras e encontros 

sobre o tema Cultura de paz. 

Estudantes 

Famílias 

professores 
Semestral 
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Inclusão da 

diversidade 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Realizar ações preventivas contra a 

discriminação por motivo de 

convicções filosóficas, religiosas, ou 

qualquer forma de preconceito de 

classe econômica, social, étnica, 

sexual, enfatizando o respeito à 

diversidade cultural. 

Ação junto aos    

estudantes 
Semestral 

Integração 
família/ 

escola 
X X X 

Articular junto à unidade escolar 
momentos de participação ativa 
da família. Criação de vídeos 
sobre a importância da 
participação dos responsáveis na 
vida escolar dos estudantes. 

Ação junto 

aos 

estudantes, 

famílias  e 

professores. 

Anual 

 
Prevenção e 

enfrentamento 

ao       uso indevido 

de drogas 

  X 

Articular junto a rede e parcerias 

particulares momentos de 

aprendizagem e reflexão sobre o uso 

de drogas etc. 

 
Ação em rede 

 
Semestral 

 
Participação 

estudantil 
 

X 
  

Incentivar a participação estudantil 

nas aulas, grêmios e representantes, 

oportunizando momentos de 

participação ativa . 

Ação junto 

aos 

estudantes e 

professores. 

 
Anual 

 
Desenvolvimento 

de competências 

socioemocionas 

  X 

Encontros com as turmas e 

professores regentes, para trabalhar 

temas atuais e relevantes sobre 

competências socioemocionais. 

Estudantes e 

professores 

Durante o ano 

letivo 

Ensino/ 
aprendizagem X   

Realização de intervenções 

coletivas e individuais ,utilizando 

materiais diversos sobre o tema. 

Incentivo à organização da rotina e 

hábitos de estudos. 

 
 

Estudantes 

 
 

Semestral 

Mediação de 

conflitos X X X 

Oportunizar momentos de 

conciliação e sensibilização aos 

estudantes e às famílias quanto à 

importância da cooperação para a 

convivência. 

Reunir, quando necessário, os 

envolvidos em conflitos e 

intermediar um diálogo, com a 

presença de algum membro da 

direção e , se possível, o psicólogo 

da escola. 

Estudantes 

famílias 

professores. 

Sempre que 

necessário 

Transição 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Projeto “Sextou” 
Promover atividades de adaptação; 
Contribuir para que a transição 
dos alunos seja suave quanto ao 
tempo, espaços, professores, 
materiais, relações interpessoais e 
avaliação; Possibilitar aos 
professores  conhecimento sobre os 
alunos para que  eles possam 
adequar as propostas de ensino às 
necessidades de aprendizagem da 
turma. 

 
 

Ação junto aos 

estudantes e 

famílias 

 
 
 

Anual 
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10.8 PLANO DE AÇÃO DE APOIO AO AEE E À COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

Professora: Christiane Freitas Melo de Souza - Servidora readaptada 

Setor da Atividade: Apoio à Direção e à Coordenação Pedagógica. 

 

Justificativa para a atividade: 

            O Centro Educacional 2 Riacho Fundo I, é uma unidade escolar que atende alunos do 

Ensino Fundamental anos finais no período diurno, Ensino médio e EJA, no período noturno. Trata-

se de uma escola inclusiva, onde são atendidas crianças com deficiência. 

            O atendimento educacional especializado nas salas de recursos no período diurno se 

caracteriza por ser uma ação do sistema de ensino que visa atender as necessidades dos 

estudantes ao longo do processo educativo, constituindo-se num serviço disponibilizado pela rede 

pública de ensino para oferecer o suporte necessário às necessidades educacionais especiais dos 

estudantes, favorecendo seu acesso ao conhecimento, bem como contribuindo para que a inclusão 

colabore com que todos os atores da comunidade escolar possam reconhecer e conviver com as 

diferenças. 

            Além do atendimento educacional especializado realizado em salas de recursos e em sala 

de aula, algumas atividades ou auxílios devem ser disponibilizados dentro da escola como, por 

exemplo, um suporte direto aos gestores da escola, à supervisão e coordenação pedagógica e a 

organização e controle das atividades fora da sala de aula no que for necessário para o bom 

funcionamento do trabalho pedagógico em suas diversas necessidades. 

            Tais atividades, desenvolvidas pelo professor readaptado, podem contribuir para a inclusão 

efetiva desses estudantes e melhor compreensão da comunidade escolar no que concerne ao 

respeito às diferenças. 

 

Objetivos: 

• Apoiar a gestão, a supervisão e coordenação pedagógica, na organização e controle das 

atividades da escola relacionadas ao ensino regular e ao ensino especial; 

• Apoiar professores da sala de recursos no que diz respeito às atividades pedagógicas 

voltadas para a inclusão dos estudantes com necessidades especiais. 

 

Metas: 

          O trabalho e apoio devem ser desenvolvidos durante todo o ano letivo, obedecendo ao 

calendário escolar e as atividades propostas pelo Projeto Político Pedagógico da escola. 
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Profissionais responsáveis pela implementação do Plano de Ação: Gestão, Coordenação 

Pedagógica, Professores regentes do CED 2 Riacho Fundo I. 

 

Detalhamento da Atividade: 

• Participação na coordenação e organização das atividades pedagógicas da escola durante 

o ano letivo (Reunião de pais, datas comemorativas, projetos de assuntos significativos como 

diversidade, inclusão, dentre outros). Auxílio na organização de exposições, passeios, atividades 

culturais, dentre outros; 

• Atendimento aos pais de alunos especiais, favorecendo sua participação no 

desenvolvimento dos alunos, promovendo uma integração com os professores e profissionais do 

AEE; 

• Participação na coordenação do trabalho pedagógico da Sala de Recursos generalista, Sala 

de Recursos específica de DA e Sala de Recursos de Altas Habilidades, promovendo interação 

entre os Serviços de atendimento e auxiliando no que for necessário promovendo planejamento de 

atividades como confecções de materiais pedagógicos (jogos, cartazes, desenhos, artesanato, 

dentre outros); 

• Análise e acompanhamento da documentação dos alunos especiais (laudos, exames 

específicos e necessidades especiais dos estudantes); 

• Realização no início do ano letivo uma apresentação de todos os alunos especiais 

matriculados, de forma que os professores e os demais profissionais de ensino tenham a 

oportunidade de conhecer as necessidades especiais de cada aluno, observando suas limitações 

e peculiaridades; 

• Promoção de palestras sobre adequação curricular ressaltando sua importância para o 

trabalho pedagógico, viabilizando auxílio ao professor, esclarecendo dúvidas e orientando no que 

for necessário; 

• Auxílio os professores na elaboração da Adequação curricular, bem como acompanhamento 

de sua operacionalização com o intuito de oferecer um melhor aproveitamento dos alunos com 

deficiências e surdos em sala de aula comum, em Classes especiais e também nas salas 

generalista e específica de DA; 

• Participação na elaboração de projetos específicos para as salas de Recursos generalista e 

específica de DA, promovendo aos alunos a oportunidade de utilizar seu potencial através de 

trabalhos diversificados, onde os alunos possam ter aulas práticas, tendo contato direto com a Arte, 

com instrumentos musicais, dança, esporte, lazer, gastronomia e atividades culturais diversas; 
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• Coordenação de trabalhos pedagógicos da Sala de Recursos Específica de DA, a qual 

atende como Pólo, onde os alunos de anos iniciais de outras escolas recebem o atendimento pelos 

profissionais especializados. 

• Promoção de encontros bimestrais com os pais dos alunos atendidos em Salas de Recursos, 

para avaliação do trabalho realizado, culminância dos projetos realizadose orientações aos pais 

visando apoio, estímulo e acompanhamento dos filhos; 

 

Cronograma: 

            O trabalho e apoio devem ser desenvolvidos durante todo o ano letivo obedecendo ao 

calendário escolar e o Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

Avaliação: 

         A avaliação será realizada ao longo do processo em reuniões específicas com a gestão, 

supervisão e coordenação pedagógica, bem como nas coordenações pedagógicas e nas reuniões 

com a comunidade escolar. 

 

11. PROJETOS PEDAGÓGICOS 

 
 Os Projetos Pedagógicos constituem elementos fundamentais para planejar, organizar e 
realizar as práticas pedagógicas, bem como criar estratégias que garantam o desenvolvimento das 
habilidades e competências dos estudantes, preconizadas no Currículo da Educação Básica das 
Escolas Públicas do DF, no Currículo em Movimento do Distrito Federal e dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 
 Sendo assim, a equipe pedagógica de professores, orientadores e coordenadores 
pedagógicos desta escola elenca, a seguir, todos os projetos a serem realizados no presente ano 
letivo. 
 

 

11.1 PROJETO DE PDI: REFORÇO DE MATEMÁTICA COM GEOMETRIA 
 
Disciplina(s) Envolvida(s): PD1 E MATEMÁTICA  
Público-alvo: 8º e 9º anos  
Período previsto: ao longo do ano letivo 
 
Justificativa  
 

O Projeto Disciplinar I, direcionado para a disciplina de matemática, será focado em sanar 
as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos e identificadas pelo professor. Neste 
projeto, o professor também utilizará o conteúdo de geometria como aliado para sanar algumas 
dificuldades.  

É comum que as dificuldades dos alunos ocorrem com as operações básicas, o que impede 
uma fluência mais natural no conteúdo. O estudo da geometria, além de fazer uso das operações 
básicas, ajuda no raciocínio lógico dos meninos, o que consequentemente deverá facilitar o 
entendimento do conteúdo.  
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No início do ano letivo será feito uma avaliação diagnóstica, a primeira ação, a mais 
importante: avaliar, mapear o que aconteceu e com quem, e aí planejar as atividades didáticas a 
partir desse mapeamento. A Secretaria de Educação do Distrito Federal disponibilizou o documento 
de Replanejamento Curricular, com a indicação dos objetivos de aprendizagens e conteúdos que 
foram retomados, reforçados e reavaliados em 2021, que serão utilizados como referência neste 
projeto em 2022.  

O ensino de Geometria é muito importante. Nela estão, para a resolução dos diversos 
exercícios, e compreensão dos conteúdos, alguns dos principais pilares do ensino de matemática 
como álgebra, aritmética, por exemplo. Ou seja, o professor que ensinar geometria também estará 
ensinando de forma conjunta outros conteúdos importantes da matemática. Além disso, 
proporciona uma maior visão espacial aos estudantes.  

Por isso, é de fundamental importância que a escola tenha um professor ministrando nos 
horários regulares das aulas de PD1 os conceitos de Geometria. Já que devido à grande carga de 
conteúdos o professor de matemática tem maiores dificuldades de ensinar todos os aspectos 
importantes da Geometria.  
 
Objetivo Geral  
 

Melhoria da qualidade do ensino, minimizando as dificuldades em dar continuidade aos 
conteúdos, já que quase todos necessitam de um pré-requisito e, assim, fazendo-os superar as 
dificuldades dos alunos em matemática, reduzindo o fracasso na disciplina e a antipatia pela 
mesma.  
 
Objetivos Específicos  
 
• Desenvolver a autonomia da estudante na busca do conhecimento da matemática.  
• Desenvolver segurança e autoestima nos alunos a partir do conhecimento consistente na 
disciplina.  
• Possibilitar ao aluno a aquisição das habilidades e/ou competências ao conhecimento lógico-
matemático.  
• Desenvolver uma maior percepção espacial do mundo que o cerca e entender que praticamente 
tudo ao seu redor é feito por formas geométricas.  
• Aprender de forma conexa com o estudo da geometria fundamentos de álgebra, de aritmética;  
• Identificação de características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais;  
Metodologia  
• No ensino remoto, o conteúdo será ministrado através de vídeos, apostilas, ambientes de 
aprendizagem virtual, videoconferência, entre outros.  
• Engajar os conteúdos mais relevantes e de acordo com a realidade do estudante.  
• Resolução de problemas de forma colaborativa.  
• Em todas as atividades realizadas, complementá-las com intervenções para que todos possam 
acompanhar o que está sendo passado.  
• Considerar pausas no conteúdo para revisão de assuntos já trabalhados e necessários para dar 
continuidade a disciplina, facilitando a continuidade da sequência didática a ser trabalhada.  
• Apresentação do conteúdo, mostrando curiosidades, onde diversas das figuras estudadas têm 
impacto e importância no mundo que o cerca. Aplicação de diversos exercícios, listas de atividades 
e discussões em sala de aula.  
 
Avaliação  
 
Será feita através das avaliações, sondagens; participação, produções, trabalhos de verificação da 
aprendizagem, observações diárias do desempenho e qualidade das produções orais de 
comunicação, visuais e escritas dos estudantes. 
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11.2 PROJETO DE PD2: LEITURA 
 
Professora: Daniella Teixeira Aragão 

Disciplina(s) Envolvida(s): PD2 (Português) 

Público-alvo: Alunos de 6º e 7º Anos 

Período previsto: ao longo do ano letivo 

Justificativa 

Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. 

Fatores como redes sociais, jogos, televisão como também o acesso restrito à leitura no núcleo 

familiar e a falta de incentivo têm ocasionado pouco interesse pela leitura. As consequências disso 

são as dificuldades marcantes que sentimos na escola: vocabulário precário, reduzido e informal; 

dificuldade em compreensão; erros ortográficos; poucas produções significativas; conhecimentos 

restritos aos conteúdos escolares; entre outras. 

 

Objetivo Geral 

Despertar o prazer pela leitura, conhecer autores da literatura (do Brasil e do mundo) e aguçar o 

potencial cognitivo e criativo do aluno.  

 

Objetivos Específicos 

Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas ortográficas; 

possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura, buscando efetivar o processo da leitura e da 

escrita. 

 

Metodologia 

Assistir a vídeos, pesquisar, ler, debater e analisar diversas obras e autores. 

 

Avaliação 

A avaliação será feita por meio de Estudos Dirigidos e pesquisas sobre vida e obras de diversos 

autores. 

 

11.3 PROJETO DE PD3: SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 
Professor: Gustavo Távora 

Disciplina: PD3 

Público-alvo: alunos do 6º aos 9º anos  
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Justificativa  

 

O Projeto Disciplinar III (PD3), vinculado à disciplina de Ciências Naturais, abordará no 

decorrer do ano letivo, dois grandes temas: saúde e meio ambiente.  

A escola é essencial na formação dos cidadãos em seus mais variados aspectos. Sendo 

fundamental que a escola promova um espaço de orientação e discussão que revele aos 

estudantes como a qualidade de vida é importante. E quando inserimos o diálogo sobre o meio 

ambiente na rotina escolar, intensificamos a reflexão sobre a importância e responsabilidade que 

cada cidadão tem em relação à sua preservação.  

Diante da importância da escola na formação de um cidadão, é fundamental que a saúde 

seja abordada em sala de aula. Ensinar aos alunos noções básicas de higiene, estimulá-los a 

trabalhar o corpo e a mente e fornecer conhecimento sobre as várias doenças que atingem os seres 

humanos é uma forma de melhorar a qualidade de vida de toda a população.  

A degradação ambiental, veiculada pelos meios de comunicação e percebida pelos nossos 

alunos, é provavelmente um dos maiores problemas da atualidade. Vivemos uma crise ambiental 

de escala mundial, onde a exploração inadequada dos recursos naturais demandada por hábitos 

predatórios de consumo está comprometendo a existência de toda fauna e flora. Trata-se de uma 

crise profunda e complexa, na qual a degradação ambiental é consequência da degradação de 

valores éticos e culturais, que afligem e permeiam as sociedades.  

Romper com estes processos de degradação e estabelecer novos paradigmas em busca da 

sustentabilidade e manutenção das formas de vida é o grande desafio do professor em sala de 

aula. Nesse sentido, a contribuição da Educação Ambiental é valiosa e fundamental, considerando 

seu caráter potencialmente crítico e transformador.  

 

Objetivo Geral  

Desenvolver no educando conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a 

preservação do meio ambiente e preservação da vida.  

 

Objetivos Específicos  

 

• Orientar os estudantes para uma alimentação saudável;  

• Promover atividades que ajudem nas relações interpessoais;  

• Orientar os estudantes a evitar que se exponham a situações que possam afetar sua saúde;  

• Promovendo a conscientização sobre a necessidade de uma vida saudável;  

• Estimular atitudes de promoção da saúde.  

• Desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, históricos, psicológicos, legais, políticos, 

sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éticos;  

• Garantia da democratização e a socialização das informações socioambientais;  

• Participação da sociedade na discussão das questões socioambientais, fortalecendo o exercício 

da cidadania e o desenvolvimento de uma consciência crítica e ética;  

• Fortalecimento da integração entre ciência e tecnologia, em especial o estímulo à adoção de 

práticas sustentáveis que minimizem os impactos negativos sobre o ambiente;  

• Despertamento nos alunos de valores e ideias de preservação da natureza e senso de 

responsabilidade para com as gerações futuras;  
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• Apresentação de alternativas e soluções para as questões ambientais pertinentes no dia a dia 

escolar;  

• Conscientização dos alunos sobre a importância do meio ambiente e como o homem está inserido 

neste meio;  

• Estímulo para que se perceba a importância do homem na transformação do meio em que se vive, 

e quais interferências negativas tem se causado à natureza;  

• Incorporação do respeito e o cuidado para com o meio ambiente.  

 

Metodologia  

 

ANO ESCOLAR - SUBTEMAS  

 

6º ANO: Alimentação saudável e sustentável; 

7º ANO: Doenças causadas por bactérias, vírus, vermes e protozoários; 

              Prevenção e saúde pública; 

8º ANO: Problemas ambientais e desenvolvimento sustentável; 

9º ANO: Sexualidade e Adolescência  

 

• Apresentação de vídeos didáticos que trate da destinação correta do lixo, da preservação do meio 

ambiente e da importância da reciclagem;  

• Compreender a importância da política dos 5R’s (Reciclar, Reaproveitar, Reutilizar, Repensar e 

Recusar), respeitando o meio ambiente e a vida.  

• Apresentação de estudo dirigido e de debates que gerem uma reflexão sobre o dia mundial da 

água e da semana da Conscientização do uso racional da água;  

• Criação de campanhas informativas contra a Dengue, Zika e Chikungunya focando em problemas 

como o acúmulo inadequado de lixo (com cartazes e informativos).  

• Compreender a pandemia de Covid-19 como um grave problema de saúde pública e individual.  

• Compreender a importância da vacinação e do isolamento social como principal meio de se 

proteger contra a Covid-19; • Confecção de brinquedos e utilitários com materiais recicláveis.  

• Apresentação de textos informativos sobre poluição ambiental e seus efeitos, como efeito estufa 

e aquecimento global, chuva ácida, inversão térmica;  

• Esclarecimentos de como a eutrofização pode afetar o equilíbrio do ecossistema aquático;  

• Exposição dos benefícios da compostagem;  

• Apresentar os objetivos do Acordo de Paris, e as medidas que visam limitar a emissão de gases 

estufa;  

• Programar passeios em um momento posterior (ensino presencial), que estimulem a interação 

dos alunos com a natureza.  

• Compreender como se dá a transmissão de doenças infectocontagiosas virais, bacterianas e 

fúngicas e suas principais formas de prevenção;  

• Identificar as principais verminoses de interesse médico-sanitário;  

• Identificar os principais métodos contraceptivos a fim de se evitar uma gravidez precoce e 

indesejada;  

• Compreender a importância de uma alimentação saudável, equilibrada e a prática de exercícios 

físicos para manutenção da saúde física e emocional; 

• Identificar os principais grupos de alimentos.  
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Avaliação  

 

A avaliação se dará em um primeiro momento em virtude do ensino à distância remoto, por 

meio de formulários avaliativos postados na plataforma e debates virtuais que estimulem uma 

reflexão aprofundada do tema, tendo um caráter sobretudo subjetivo. 

 

11.4 PROJETO NAVEGANDO EM MUSEUS 
 

 
Professor (es): SOLANGE REGINA BUOSI CARDINALE 

Disciplina(s) Envolvida(s): Todas 

Público-alvo: Alunos de 6º ao 9º Anos 

Período previsto: ao longo do ano letivo de 2022 

 
Justificativa 

 

Ir ao teatro da cidade, visitar uma exposição ou conhecer um museu novo são atividades 

que geram muito interesse dos alunos. Com as aulas à distância, as saídas pedagógicas 

(conhecidas também como passeios), não são presencialmente possíveis – mas há ainda um 

universo de galerias a serem exploradas online. 

Desde o início da pandemia, dezenas de museus brasileiros e internacionais deixaram suas 

galerias disponíveis na internet. Sendo assim, elas também são uma ferramenta possível de ser 

incluída na aula online e de forma alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Trabalhar com museus abre uma janela de oportunidade para trabalhos interdisciplinares. 

Um museu de Ciências, por exemplo, poderá levar os alunos a entender porque o museu serve de 

salvaguarda também do patrimônio da cidade.  

A escola deve possibilitar aos estudantes a oportunidade para ampliar o acesso aos 

equipamentos culturais, uma vez que muitos estudantes não têm acesso a esses locais. Nesse 

sentido, a visita ao museu possibilita estimular a curiosidade do aluno e a ampliação do repertório 

cultural, uma das competências gerais da BNCC.   

 

Objetivo Geral 

 

Trabalhar com museus é compreender a sua importância como local de proteção da memória 

coletiva. Dessa forma, a BNCC, em várias oportunidades, sugere um trabalho temático sobre o 

universo dos patrimônios culturais existentes em nossa sociedade. Vejamos algumas dessas 

sugestões:  

   (EF03HI05) - Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus 

significados. 

   (EF03HI06) - Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos, 

edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes. 

(EF05HI10) - inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar 

mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. 

   

Objetivos Específicos 
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    Especificamente o projeto visa orientar visitas online a museus e espaços culturais. 

Certamente que nenhum passeio virtual substitui o presencial.  

    A experiência de visitações a museus virtuais está associada ao momento que estamos 

vivendo, em que as saídas culturais presenciais ficaram inviabilizadas devido à crise sanitária 

causada pela pandemia. 

 

Metodologia 

 

    A metodologia proposta nesse projeto se constitui de visitações orientadas pelos professores 

a museus históricos, artísticos e científicos, bem como a instituições culturais que salvaguardam os 

patrimônios culturais materiais e imateriais reconhecidos pelas comunidades ou instituições de 

nosso país ou de algum país estrangeiro.  

   Nossa proposta inclui a escolha de um patrimônio para ser visitado e a organização da visita 

no formato virtual. A visitação deverá ser orientada pelos professores seguindo algumas sugestões 

de trabalho pedagógico abaixo indicadas: 

 

1. Visita de campo ou visitas virtuais a museus  

    Nessa etapa o estudante deverá ficar atento as explicações sobre o museu e sobre seu 

acervo para posteriormente realizar um breve relatório da visitação e escolher um objeto do acervo 

para ser inventariado. Destaca-se que esse inventário devera seguir os padrões técnicos 

museologicos existente na peça exposta no museu. 

 

2. Elaboração de um relatório sobre a visitação 

 

3. Elaboração de uma ficha de inventário de algum objeto do acervo visitado 

 

4. Avaliação 

As avaliações das atividades se desenvolverão a partir do registro das visitas e da 

observação dos acervos conhecidos durante as visitações. O registro se dará a partir do 

preenchimento pelos estudantes, sob a orientação dos professores, das fichas indicadas abaixo. 

 

RELATÓRIO/ PESQUISA DE CAMPO 

 

Nome da Escola:________________________________________________________________ 

Nome do Aluno:_________________________________________________________________ 

Professor:______________________________________________________________________ 

 

Objeto da Pesquisa de Campo 

 

Nome do Museu, Biblioteca ou outro espaço de memória, exposição virtual ou produzida no 

ambiente escolar): _______________________________________________________________ 

 

Conte de maneira resumida que lugar é esse. (Descrição, característica físicas, arquitetônicas, 

etc) 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Quando foi criado ou construído? 

______________________________________________________________________________ 

 

Quem criou ou construiu?    

______________________________________________________________________________  

Para que esse espaço foi criado ou construído? Em que época? 

__________________________________________________________________________ 

 

Local:_____________________________________________________________________ 

Obra/Peça__________________________________________________________________ 

Autor/Acervo________________________________________________________________ 

Técnica/ Estilo/Gênero________________________________________________________ 

Características e estado de conservação__________________________________________ 

Registro do Objeto Inventariado (Fotografia ou Ilustração): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência Bibliográfica: 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/19304/como-usar-museus-virtuais-na-sua-aula 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4955/pesquisa-de-campo-visita-ao-museu 

 

 

11.5 PROJETO XADREZ NA SALA DE LEITURA E/OU GOOGLE SALA DE 

AULA 

Nome: Prof. Julio Cesar Macedo Rodrigues 
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Duração: ao longo do ano letivo 
Público alvo: alunos do diurno e do noturno 
 
JUSTIFICATIVA 

 
A prática do xadrez vem se confirmando como grande aliada do processo ensino-

aprendizagem.  O ensino do jogo de xadrez nas escolas públicas daqui do Distrito Federal já está 

bastante consolidado como recurso pedagógico de benéficos resultados para o estudante. 

Este projeto representa uma atividade pedagógica extra, inserida nas atividades da Sala de 

Leitura e na plataforma online do Google Sala de Aula.  Essa atividade pedagógica deverá ser 

oferecida aos alunos que se mostrarem interessados na prática de xadrez.  O autor deste projeto é 

o responsável pela execução do mesmo, ministrando aulas no âmbito da Sala de Leitura e também 

na plataforma online do Google Sala de Aula. 

 

OBJETIVO GERAL 

 
Proporcionar aos alunos do período diurno (Ensino Fundamental) e noturno (EJA), 

regularmente matriculados nesta unidade escolar, uma ferramenta que contribua com o 

desenvolvimento de habilidades de raciocínio, de visão espacial, de concentração, de lógica, de 

estratégia, de abstração e de observação dedicada. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Ensinar as regras e a prática do jogo de xadrez;  

• Orientar o desenvolvimento de raciocínios próprios do jogador de xadrez;  

• Desenvolver a concentração adequada para a prática do jogo; 

• Adequar processos de abstração mental necessários ao xadrez; 

• Ensinar estratégias de ataque e defesa do jogo de xadrez; 

• Treinar algumas aberturas tradicionais do jogo de xadrez. 

 

PERÍODO DE PRÁTICA DO XADREZ 
 

A aprendizagem e prática do Xadrez ocorrerá na Sala de Leitura e/ou plataforma online do 

Google Sala de Aula, durante o ano letivo, nos horários de intervalo das aulas regulares, ou em 

outro horário conforme disponibilidade dos alunos. 

 
 

11.6 PROJETO CINEMATECA 
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Professor(es): Todos 
Disciplina(s) Envolvida(s): Todas 
Público-alvo: Toda a comunidade escolar 
Período previsto: Ano letivo de 2022 
 
Justificativa 

 
Em razão do atual momento de distanciamento social e de aulas remotas, a construção de 

um espaço dedicado exclusivamente para agrupar vídeos, filmes, documentários que estejam 
conectados ao conteúdo programático mostra-se uma ferramenta extraordinária na construção de 
um fazer pedagógico, razão pela qual justifica-se a criação da CINEMATECA e sua inclusão no PP 
do CED-02. 

O cinema, desde seu surgimento, em 1895, é uma arte capaz de despertar as mais diversas 
sensações! A chamada sétima arte nunca perdeu  –  por meio de pequenas e grandes produções 
– sua importância estética e sua capacidade de promover uma espécie de indignação coletiva,  
abordando temáticas inquietantes, empregando linguagem visual inovadora e inspirando ações e 
movimentos  democratizantes.   

Para Walter Benjamin,  “o que torna o cinema único é, paradoxalmente, o seu caráter não-
único, o fato de que suas produções eram disponibilizadas multiplamente, para além de barreiras 
de tempo e espaço, em um contexto em que o fácil acesso transformava-o na mais social e coletiva 
das artes” (apud STAM, 2006, p. 84). 
 
Objetivo Geral 
 

Construir coletivamente um espaço dedicado a filmes, documentários, vídeos e curtas. 
Pensando na proposta do currículo em movimento que abrange os 3 eixos norteadores: 
diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

Ampliar as possibilidades de se trabalhar conteúdos de maneira lúdica e interativa. Sendo 
interessante salientar  o que  defende  a  Base  Nacional  Comum  Curricular (2018), sobre o 
trabalho com as múltiplas linguagens, permitindo, desse modo, “a participação  no  mundo  
letrado  e  a  construção  de  novas  aprendizagens  (...)”  e também considerando “a diversidade 
cultural, de maneira a abranger produções e formas de expressão diversas, a literatura infantil e 
juvenil, o cânone, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, as culturas juvenis 
etc., de forma a  garantir  ampliação  de  repertório,  além  de  interação  e  trato  com  o  diferente 
”. (BNCC, p. 75, 2018). 
 
Metodologia 
 

Criar uma sala de aula no Google Classroom com o nome CINEMATECA CED 02, cujo rol 
de filmes deve ser alimentado pelos professores. 

Diante das inúmeras recomendações de filmes e documentários, haver uma seleção 
bimestral de um tema, a escolha de um filme específico, ou documentário, curta metragem, 
exposição em dia letivo e a convite da escola, trazer uma pessoa de renome dentro do tema para 
conduzir uma reflexão. 
 
1º Bimestre – tema: Inclusão 
2º Bimestre – tema: Gênero e Sexualidade 
3º Bimestre – tema: Saúde Mental 
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4º Bimestre – Tema: Relações Raciais 
 
Avaliação 
 

Pode ser criado um livro de registros de presença e opinião dos alunos no modelo 
FORMS DO GOOGLE. 

 
 

 

 

 

11.7 PROJETO ESTANTE VIRTUAL 
 
Professor(es): Todos 
Disciplina(s) Envolvida(s): Todas 
Público-alvo: Toda a comunidade escolar 
Período previsto: Ano letivo de 2022 
 
Justificativa 
 

Em razão do atual momento de distanciamento social e de aulas remotas, a construção de 
um espaço dedicado exclusivamente para agrupar e construir um acervo de materiais em PDF que 
estejam conectados ao conteúdo programático mostra-se uma ferramenta extraordinária na 
construção de um fazer pedagógico, razão pela qual justifica-se a criação da ESTANTE VIRTUAL 
e sua inclusão no PP do CED-02. 
 
Objetivo Geral 
 

Construir um acervo dedicado a materiais em PDF que possam ser lidos pelos alunos no 
decorrer do ano letivo.  
 
Objetivos Específicos 
 

Disponibilizar para os educandos um acervo em PDF para consulta e leitura no decorrer do 
ano letivo. 
 
Metodologia 
 

Criar uma sala de aula ou tópico no Google Classroom com o nome ESTANTE VIRTUAL 
CED 02 cujo rol de materiais deve ser alimentado pelos professores. 
  
Avaliação 
 

Pode ser criado um livro de registros de presença e opinião dos alunos no modelo FORMS 
DO GOOGLE 
 

 

11.8 PROJETO INTERVENTIVO 
 

Etapa: Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 
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Projeto de Recuperação de rendimentos/conteúdos “Semestral” e ou/Reforço Escolar  

PÚBLICO ALVO: alunos do 6º ao 9º ano 

 

Alunos com baixo rendimento escolar e dificuldade de aprendizagem especificas no 1º e 2º bimestre 

de 2018do Ensino Fundamental – Anos Finais (6° ao 9°) anos do Centro Educacional 2 do Riacho 

Fundo.  

Alunos que serão atendidos: aqueles que demonstrarem dificuldades de aprendizagem e notas 

abaixo da média. 

Responsáveis pelo atendimento e indicação dos alunos: professores e SOE. 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista o desenvolvimento do aluno como um todo, desde sua aprendizagem, sua inserção 

na sociedade como um ser pensante e um futuro cidadão consciente de seus atos e 

responsabilidades o referido projeto, visa oportunizar aos alunos do Ensino Fundamental Anos 

Finais do Centro Educacional 2 do Riacho Fundo - DF, que apresentaram dificuldades acentuadas, 

tanto de alfabetização; de avanço escolar; problemas sociais, afetivos e familiares; dificuldades de 

leitura e escrita; de noções básicas da Matemática, como as quatro operações; conhecimentos 

específicos do currículo em movimento, desinteresse escolar. 

 

OBJETIVO GERAL  

Ofertar aulas de reforço para estudantes com dificuldades de aprendizagem, possibilitando aos 

alunos de 6º ao 9º ano que aperfeiçoem a leitura, a escrita e o domínio das quatro operações 

matemáticas, além de conhecimentos específicos do currículo em movimento.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Criar hábitos de leitura;  

• Melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula;  

• Tentar suprir as dificuldades dos alunos através do atendimento individual/coletivo;  

• Desenvolver atividades que despertem a motivação e a concentração dos alunos;  

• Despertar o interesse dos alunos nas tarefas propostas em sala de aula e para casa; 

• Valorizar a leitura como fonte de informação;  

• Utilizar a leitura como instrumento de aprendizagem, incentivando o aluno a ler palavras e 

pequenos textos;  

• Utilizar atividades ortográficas para um melhor desenvolvimento da escrita e produção textual; 

•  Resolver situações problemas envolvendo as quatro operações. 
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DESENVOLVIMENTO 

Quais procedimentos didáticos serão utilizados: 

(  ) Reagrupamento 

(  ) Contrato didático 

(  ) Aula expositiva dialogada 

(  ) Tempestade cerebral 

(  ) Mapa conceitual 

(  ) Estudo dirigido 

(  ) Lista de discussão por meio informatizados 

(  ) Phillips 6/6 

(  ) Grupo de verbalização e de observação. 

(  ) Seminários 

(  ) Estudo de caso 

(  ) Júri simulado 

(  ) Estudo do meio 

(  ) Oficinas 

* As atividades devem ser diversificadas evitando a padronização e a repetição. 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados através de leituras, escrita, participação oral, desenvolvimento do 
raciocínio lógico e interpretativo. A avaliação dar-se-á periodicamente na semana de realização do 
projeto. Deverá ser realizada a descrição dos procedimentos e instrumentos avaliativos realizados 
para acompanhar a avaliação do desempenho do estudante no Projeto Interventivo. 
 

METODOLOGIA/PROCEDIMENTOS 

O projeto deverá se desenvolver da seguinte forma:  

• Reunião com a equipe escolar (professores, direção e coordenação) para discutir a viabilidade da 

implantação do projeto interventivo, bem como os critérios de seleção dos discentes;  

• Seleção dos alunos, através do conselho, que atingiram um rendimento mínimo com um somatório 

de 10 pontos nos 2 primeiros bimestres, em pelo menos uma disciplina, pois se observa que estes 

têm maiores dificuldades de aprendizagem;  

A proposta é trabalhar com os descritores, com foco na leitura, escrita e a problematização das 

quatro operações, e conteúdos específicos do currículo em movimento tendo como base a leitura 

e interpretação de textos variados;  

 

CRONOGRAMA 
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As aulas aconteceram na semana primeira semana de julho, com o horário normal das aulas, neste 

período os professores avaliarão os discentes processualmente, através de atividades em sala de 

aula e para casa, provas, produções escritas, leituras de textos, pesquisas, a oralidade, participação 

efetiva nas aulas, valendo o valor que faltará para atingir 10 pontos no somatório das notas do 1º e 

2º bimestre. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Melhoria do nível de aprendizagem dos alunos envolvidos no projeto, em especial na leitura e 

escrita;  

• Melhoria da autoestima dos alunos e melhor desempenho nas atividades cotidianas na Escola e 

em casa;  

• Melhoria da leitura e escrita;  

• Desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, interpretação de textos e de problemas;  

 

11.9 PROJETO CURSO DE LIBRAS NA ESCOLA (EAPE/CAS) 

 
Nome do curso: Libras Básico I -  EAPE 
Instituição promotora: Centro Educacional 02 Riacho Fundo 1 
Coordenadora de cursos: Lira Matos 
Professora responsável: Alyne Dayane Pacífico Sousa 
Carga horária semestral: 60 Horas, sendo 36 horas presenciais e 24 horas à distância. 
Carga horária semanal: 03 horas 
 

Ementa: Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS através do uso de 
estruturas e funções comunicativas elementares. Introdução ao sistema fonético e fonológico 
da LIBRAS. 
 
Objetivos: 
Apresentar questões comuns referentes aos surdos e sua organização social e cultural; 
Iniciar o aluno na compreensão em LIBRAS; 
Iniciar o aluno na produção em LIBRAS; 
Introduzir elementos fonéticos e fonológicos que constituem a LIBRAS. 
 
Conteúdo programático:  
Introdução da compreensão e produção em LIBRAS; 
Organização social e cultural referente aos surdos; 
Expressões faciais afetivas e gramaticais, expressões associadas à sentença na LIBRAS; 
Desmistificar algumas concepções sobre as línguas de sinais; 
Lei da LIBRAS n° 10.436/02 e o decreto n° 5.626/05 que a regulamenta. 
 
Metodologia: 
Exposição teórica; 
Diálogos em Libras; 
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Dinâmicas de grupos; 
Leitura e análise de textos; 
Prática da produção e compreensão em LIBRAS; 
Dramatização. 
 
Avaliação: 
Acontecerá de forma processual de maneira a contemplar os objetivos da disciplina. 
Serão usados os seguintes instrumentos 
Avaliação escrita; 
Avaliação prática; 
Avaliação das produções realizadas em sala. 
Serão feitas avaliações individuais e em grupo, levando-se em consideração todas as 
atividades discentes e o desempenho do aluno no decorrer do semestre. 
 
Critérios de avaliação: 
10% Assiduidade 
30% Atividades em sala e horas indiretas 
30% Prova Prática 
30% Prova Escrita 
Obs: Para ser aprovado, o cursista precisa alcançar acima de 60%. 
 
Frequência: 
75% de presença 
25% de falta 
O Cursista poderá ter no máximo 2 faltas justificadas. 
 
Bibliografia básica: 

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

GESSER, Audrei. O ouvinte e a Surdez. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. 

FERREIRA, Lucinda. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. 

QUADROS, Ronice Muller. Língua de Sinais: instrumento de avaliação. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 

QUADROS, Ronice Muller. STUMPF, Marianne Rossi. LEITE, Tarcísio de Arantes (orgs.). 
Estudos da língua brasileira de sinais I. Série Estudos de Língua de Sinais. V.I. Florianópolis: 
Insular. 2013. 

QUADROS, Ronice Muller. STUMPF, Marianne Rossi. LEITE, Tarcísio de Arantes (orgs.). 
Estudos da língua brasileira de sinais II. Série Estudos de Língua de Sinais. V.I. Florianópolis: 
Insular. 2014. 

FELIPE, Tanya A.; MONTEIRO, Myrna Salerno. Libras em Contexto: Curso básico. 7ª edição. 
Rio de Janeiro: Editora WallPrint, 2008.  

SKILIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2013. 

FALCÃO, Luiz Albérico Barbosa. Surdez, cognição visual e libras. 
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CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de 
Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (Ed.). Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira. v. 1 e 
2. São Paulo: EDUSP, 2004 

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos.ArtMed: 
Porto Alegre, 2004. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensino de língua 
portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. v 1. Brasília – DF: MEC/SEESP; 
2002. 

       

  11.10 PROJETO BIBLIOTECA VIRTUAL 
 

Professor(es): Todos 
Disciplina(s) Envolvida(s): Todas 
Público-alvo: Toda a comunidade escolar 
Período previsto: Ano letivo de 2022 
 
JUSTIFICATIVA 
  
 O CED 02 possui a Sala de Leitura Cora Coralina e conta com excelente acervo literário, com 
o foco em livros de literatura infanto-juvenil e literatura brasileira. É um espaço muito prestigiado 
pelos alunos e com grande participação dos alunos do 6° ao 9° ano.  Mas, durante o período de 
isolamento social em função da pandemia do Coronavírus, a proposta teve que ser adaptada e 
se tornou online, criando-se assim a Sala de Leitura em ambiente virtual. 
   
OBJETIVO GERAL 
 

A Sala de Leitura virtual foi criada com o objetivo de manter o vínculo do estudante e a 
leitura para que o hábito de ler não seja perdido e ao mesmo tempo estimular novos leitores, 
além de ser um ambiente onde o professor pode destinar leituras especificas para suas turmas, 
também virtuais. 
 
METODOLOGIA 
 

A Sala de Leitura foi criada no ambiente Google Sala de Aula, onde livros em formato 
PDF com licença gratuita ou de Domínio Público, textos, links para bibliotecas virtuais do 
mundo todo, vídeos e outras publicações são postados como Atividades no formato de 
materiais como Link, arquivos, You Tube ou do Google Drive. 

As postagens ocorrem semanalmente ou de acordo com as demandas dos professores 
ou dos próprios alunos. Os temas escolhidos variam de literatura infantil, literatura brasileira e 
mundial, livros modernos de licença gratuita, vídeos e textos com relevância em temas de 
acordo com o momento da semana de postagem ou de acontecimentos atuais. 

 
AVALIAÇÃO 
 
 A avalição é indireta apenas para saber a satisfação dos alunos sobre as postagens dos 
materiais e é feita através dos comentários feitos na plataforma. 

 



48 

 

48 
 

        11.11 PROJETO SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA – EJA 

NOTURNO 

Professor: todo corpo docente do noturno 

Público-alvo: todo corpo discente da EJA  

Período previsto: maio 

 

Justificativa e descrição resumida do projeto 

 

Percebendo a necessidade da comum idade escolar, em conhecer melhor vários assuntos 

relacionados à convivência social, que estaremos desenvolvendo esse projeto, onde serão 

trabalhadas várias atividades na busca de interação com a população, buscando trabalhar 

com alunos e comunidade escolar as mudanças de hábitos e atitudes para uma sociedade 

melhor. 

Em plena era do conhecimento, não se pode trabalhar nos espaços escolares a informação 

vazia de sentido e desconectada de contextos, o novo paradigma da educação escolar está 

na transformação da mera informação de conhecimento significativo. 

Nesse projeto da Semana de Educação para a vida enfocaremos os temas transversaispor 

meio de jogos, palestras e atividades coletivas. 

 

Objetivos gerais 

 

• A realização desses jogos tem o objetivo geral de avaliar o grau de conhecimento dos 

alunos com relação às modalidades desportivas desenvolvidas bem como a promoção da 

interação social entre os alunos da escola. 

• Motivar e envolver os alunos, incentivando-os à prática da Educação Física e de seus 

conteúdos como instrumento de inclusão social para contribuir na formação integral do 

estudante como ser social e participante estimulando sua criatividade por meio da valorização 

dos jogos criados pelos alunos. 

• Discutir e trabalhar matérias que não constam obrigatoriamente no currículo como Temas 

Transversais tais como: sexualidade, pluralidade cultural, saúde, ética, droga. 

 

Objetivos específicos 

 

• Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre as modalidades desenvolvidas. 
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•  Promover interação social entre os alunos da escola. 

•  Promover atividades visando à quebra de rotina no ambiente escolar. 

• Incentivar a pratica de atividades saudáveis. 

• Promover e despertar o prazer de consciência no ambiente escolar, tornando-o agradável 

para o desenvolvimento das atividades escolares e comunitárias. 

• Contribuir para o processo de socialização do aluno e sua integração na escola, através 

de jogos e atividades coletivas. 

 

Ação Planejada, Recursos e Materiais 

 

PROGRAMAÇÃO 

Os Jogos Intercalasses serão realizados em junho, durante o período normal de aulas, 19h 

às 23h, se necessário utilizaremos o dia de sábado para fechar os jogos. 

 

LOCAL 

Os Jogos Intercalasses serão realizados na quadra da escola. 

 

MATERIAIS 

Bolas, rede, jogos de tabuleiro, apitos, cronometro, canetas, papel chamex. 

 

PREMIAÇÃO DO FUTSAL 

 

- 1 troféu para o 1º lugar. 

- 1 troféu para o 2º lugar. 

- 1 troféu para o 3º lugar. 

- medalha para o artilheiro. 

- medalha para o melhor goleiro. 

 

Avaliação 

 

A avaliação será realizada pelos professores através das atividades desenvolvidas e 

participação dos alunos nas atividades propostas no ambiente escolar durante a semana de 

educação para a vida. 
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11.12 JOGOS INTERCLASSE DO DIURNO 

Professores: Todos de Ed. Física 

Público-alvo: todo corpo discente e docente 

     Período previsto: Maio (Semana de Educação para a Vida) 

 

01. JUSTIFICATIVA 

 
O esporte é uma das propostas da Educação escolar, porém não deve ter um fim 

em si mesmo. Ele tem um importante papel na formação global do indivíduo. Durante todo o 
ano, os professores de Educação Física desenvolvem um conteúdo específico seguindo as 
orientações Curriculares da SEEDF. Suas aulas contemplam esportes tradicionais (futsal, 
basquete, vôlei), gincana cultural (soletrando, boia ou afunda, certo ou errado, xadrez) e de 
jogos/brincadeiras populares (cabo de guerra, dança das cadeiras, corrida com balões), de 
modo que todos os alunos possam participar conforme suas habilidades naturais. 
O JINCED também é pensado para que os alunos coloquem em prática noções de respeito, 
solidariedade e cooperação. Consiste numa oportunidade de estimular o espírito esportivo 
(fair play), além de aprender e observar melhor as regras de cada modalidade. 
 
02. INTRODUÇÃO 

 
 Segundo a LDB e os PCN’s, a tarefa do componente curricular Educação Física é 

garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a construção e 
vivência de um estilo pessoal e oferecer instrumentos para uma apreciação crítica dessas 
vivências. Portanto, a escola está propondo uma atividade esportiva que está prevista no 
calendário da SEDF.  
 
03.OBJETIVO GERAL 

 

✓ Perceber e respeitar as diferenças individuais e os limites do outro para uma convivência 

coletiva e segura, baseada na solidariedade e cooperação; 

✓ Propiciar a descoberta de novos talentos por parte dos estudantes. 

 
04. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Compreender e respeitar as regras e limites pré-estabelecidos pelo professor, pelo grupo 

e pelo próprio jogo; 

✓ Desenvolver o senso de responsabilidade em relação aos acordos feitos com a turma e 

professor conselheiro, bem como honrar com os compromissos assumidos para a 
viabilização dos jogos; 

✓ Aprender a conviver em situações diversas que exijam lidar com a perda ou o ganho, além 

do controle da ansiedade;  

✓ Estimular a autoconfiança;  

✓ Ampliar a capacidade de atenção e concentração; 

✓ Ter responsabilidade pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades 

específicas relacionadas aos jogos; 

✓ Interagir adequando-se ao contexto competitivo e cooperativo. 

 
05. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
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✓ Todas as modalidades serão organizadas e coordenadas pelos professores de Educação 

Física (regras, tabelas de jogos, recursos etc), com a participação e cooperação dos demais 
professores;  

✓ Cada professor conselheiro ficará responsável por sua turma quanto à inscrição dos alunos 

nas modalidades, bem como a organização, suporte e acompanhamento da turma durante 
toda a semana;  

✓  As inscrições serão realizadas mediante uma taxa simbólica de R$2,00, sendo o lucro 

revertido para os custos do próprio JINCED, tais como compra de medalhas e materiais para 
os jogos; 

✓ Os professores de todas as áreas do conhecimento incluirão em seus planejamentos 

atividades interdisciplinares que tratem dos temas transversais inerentes aos jogos; 

✓ As aulas regulares não serão dadas durante a semana do JINCED, já que todos os 

professores e alunos estarão envolvidos nas atividades propostas. 
 
06. CRONOGRAMA  

 

✓ Os jogos serão desenvolvidos no período de uma semana, iniciando na segunda-feira e 

encerrando na sexta-feira.  

✓ Os jogos acontecerão na Semana de Educação para a Vida, conforme calendário oficial 

da SEEDF. 
O cronograma com as datas e modalidades será definido por todos os professores, na 
semana pedagógica que precede o início do ano letivo. 
07. MODALIDADES OFERTADAS 

 
Serão ofertados diferentes tipos de jogos aos alunos, envolvendo a prática e o 
desenvolvimento de habilidades diversas, tais como: 
o Jogos coletivos 
o Jogos individuais 
o Jogos de tabuleiro 
o Jogos eletrônicos 
o Jogos de conhecimentos 
o Jogos lúdicos/brincadeiras populares 
 

As modalidades esportivas de equipe e os torneios individuais serão disputados entre 
as turmas ou individualmente, e serão definidas previamente no planejamento dos 
professores levando em consideração os interesses dos alunos.  
 
 
08. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação terá como critério a participação e presença dos alunos, e será feita pelo 
professor conselheiro em cada uma das turmas. A nota individual de cada estudante será 
parte dos 10,0 (dez) pontos referentes à nota do bimestre vigente, podendo variar entre zero 
e 1,0 ponto ou zero e 2,0 pontos, conforme a decisão dos professores na Semana 
Pedagógica. 

 

11.13 GINCANA DA FESTA JUNINA 

Professor(es): Todos 
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Disciplina(s) Envolvida(s): Todas 

Público-alvo: Todos os alunos do período diurno 

Período previsto: Um sábado de junho, a ser definido na Semana Pedagógica 

 

  Justificativa 
 

As Festas Juninas são consideradas um dos elementos mais importantes da cultura 
brasileira. Independente de estado ou cidade, mesmo que cada um tenha seus costumes 
próprios, o mês de junho é tomado por essas festas populares com músicas, danças e 
comidas típicas. Sendo assim, é importante que o CED 02 esteja inserido na realidade 
cultural do nosso país, propiciando à comunidade escolar a oportunidade de vivenciar essa 
experiência. 

Um outro aspecto importante a ser levado em consideração é a questão financeira. 
Afinal de contas, este é o evento mais importante do ano para a escola conseguir algum 
lucro e pagar suas contas. Deste modo, o dinheiro arrecadado com a festa é muito bem-
vindo para regularizar o pagamento de certas despesas. 

 
Objetivo Geral 

 
Oferecer à comunidade escolar a oportunidade de usufruir de uma festa 

culturalmente importante para os brasileiros, com preços acessíveis, integrando 
funcionários, alunos e famílias num ambiente descontraído e divertido. 

 
 
 
Objetivos Específicos 

 

✓ Estimular os alunos a desenvolverem o senso de pertencimento e protagonismo, no que 

se refere ao ambiente e às necessidades da nossa unidade escolar; 

✓ Propiciar que os alunos desenvolvam práticas de integração e cooperação entre seus 

colegas de turma; 

✓ Estreitar os vínculos entre estudantes e professores conselheiros; 

✓ Envolver alunos em atividades de decoração dos ambientes escolares, estimulando o 

aprimoramento do senso estético; 
 

Metodologia 
  
 A escola disponibilizará uma lista com os alimentos, bebidas e materiais necessários 

para a realização da Festa Junina da escola. Cada um desses itens terá uma pontuação 
específica, que será contabilizada durante as duas semanas anteriores à data da festa.  

As turmas, lideradas pelos seus respectivos professores conselheiros, competirão entre 
elas para ver quem consegue atingir o maior número de pontos. As turmas ganhadoras dos 
1º, 2º e 3º lugares receberão prêmios, tais como passeios a clubes, proporcionais ao 
ranking atingido. Cada professor conselheiro acompanha a sua turma no passeio, com o 
suporte dos demais professores que queiram e/ou possam participar. 

Os professores trabalharão nas barracas e/ou na decoração no dia da festa, separados 
em turnos. Será disponibilizada previamente uma lista de barracas para que os professores 
se dividam entre elas, em grupos. 

 
Avaliação 
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      Este projeto não visa a avaliação por notas ou conceitos, apenas a participação dos 
alunos, culminando num dia de festa e diversão para toda a comunidade escolar. 
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